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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Škola za vodou  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Škola za vodou   

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Ostrava - Petřkovice  

ADRESA ŠKOLY: Hlučínská 136, Ostrava - Petřkovice, 72529  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Monika Konečná  

KONTAKT: e-mail: skola@zspetrkovice.cz, web: www.zspetrkovice.cz  

IČ: 70641862  

RED-IZO: 600144691  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice  

ADRESA ZŘIZOVATELE: Hlučínská 135, 72529 Ostrava - Petřkovice  

KONTAKTY: posta@petrkovice.ostrava.cz, web: www.petrkovice.ostrava.cz 

IČ: 00845451 

DIČ: CZ00845451 

 

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD: 1. 9. 2016  

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 30. 8. 2016  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 29. 8. 2016  

 

 

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Monika Konečná   
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola Ostrava - Petřkovice je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. 

ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy.   

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna v centru obce.   

2.3 Charakteristika žáků  

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

pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.  

Žáci s tělesným handicapem jsou integrováni v rámci běžných tříd. V případě doporučení z SPC je 

pro ně sestaven individuální vzdělávací plán, upraveno pracovní místo apod.  

Žáci s jiným než tělesným handicapem jsou integrováni v rámci běžných tříd. Vyučující s těmito 

žáky pracují dle doporučení PPP.  

2.4 Podmínky školy  

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení 

školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.  

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.  

Počet školních budov je 3, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní 

hřiště, zahrada. Bezbariérový přístup je zajištěn částečně, jen v některých budovách. Pro trávení 

volného času je k dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou k dispozici šatny.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, tělocvična, výtvarná výchova. Dále škola 

poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít51pracovních stanic.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, dějepis, ICT, výtvarná výchova, 

jazyky.  

 

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.  

etika a katechismus: Náboženství  

protidrogová prevence: Renarkon, Faust, součástí předmětu Výchova ke zdraví 
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sexuální výchova: Renarkon,součástí předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství  

zdravověda: Červený kříž - formou kurzu pro 9. ročník, součástí předmětu Výchova ke zdraví   

2.5 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

obec: Život školy se velmi prolíná se životem obce, žáci samozřejmě vystupují a zúčastňují se 

kulturních a sportovních akcí v Petřkovicích, spolupráce s místními organizacemi je úzká. ÚMOb 

Petřkovice provoz školy velmi dobře zajišťuje. Čerpání provozního rozpočtu školy je konzultováno 

se zřizovatelem, spolupráce s ÚMOb Petřkovice je velmi dobrá. Pravidelně ve vzájemné spolupráci 

pořádáme akce pro žáky i občany Petřkovic, např. Pochod okolo Petřkovic, Rozsvícení vánočního 

stromu, Pálení čarodějnic apod.  

školská rada: Byla zřízena 21.12.2005. Školskou radu tvoří 6 členů, kteří se schází dvakrát do roka.  

školské poradenské zařízení: Škola spolupracuje s PPP Ostrava - Poruba, SPC Ostrava - Zábřeh a 

SPC Frýdek - Místek. Pravidelně probíhají konzultace s koordinátory daných pracovišť, návštěvy 

žáků ve třídě, společné schůzky s třídními učiteli. Společně řešíme IVP, náplň reedukační péče, 

práci s žáky ve výuce a hodnocení.   

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Společné akce žáků a zák. zástupců: besídky, konzultace žáků a zák. zástupců s učiteli u daného 

předmětu, mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky.  

Pravidelné školní akce: sezónní akce a besídky (dle harmonogramu daného školního roku) 

2.7 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí okolo 26 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení 

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 24,83. 

Ředitelka školy je plně kvalifikována pro výkon funkce. Sbor je složen převážně z žen, je věkově 

různorodý. Pedagogové se průběžně vzdělávají v rámci programu dalšího vzdělávání zejména v 

oblastech práce s žáky s využitím moderních metod výuky, metodiky jednotlivých předmětů, 

pedagogiky a psychologie. Ve škole je zřízena pozice výchovného poradce, metodika prevence a 

metodika informačních a komunikačních technologií. Z řad pedagogů je vybrán koordinátor pro 

enviromentální výchovu. Pro žáky se zdravotním postižením, kteří potřebují ke svému vzdělávání 

asistenci je zřizována se souhlasem krajského úřadu pozice asistenta pedagoga.  
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2.8 Dlouhodobé projekty  

Škola je zapojena do některých dlouhodobých projektů pořádaných pro základní školy, například 

projekt „Zdravé zuby“, „Ovoce do škol“, „Planeta Země 3000“, „Odpaďáček“, "Zelený strom", 

OVOV. Jiné projekty si škola vytváří sama. Témata projektů volí pedagogové podle věku žáků, 

náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. 

Například „Den otců“ tato akce navazuje na projekt „Atletika nás baví“, který je realizován díky 

dotaci z Magistrátu města Ostravy, dalšími projekty jsou „Vánoce ve škole“, „Den matek“, 

„Uspávání broučků“, „Patroni prvňáčků“ apod. Do projektů jsou zapojeni zák. zástupci i veřejnost.  

Dle možnosti škola organizuje pro žáky pobyty v přírodě, lyžařský výcvik a cyklistický kurz, žáci 

absolvují plavecký výcvik. Škola každoročně nabízí žákům vyžití v odpoledních hodinách 

v zájmových kroužcích. Žáci si mohou vybrat z nabízených kroužků nebo aktivit dle svého 

zaměření. V oblasti vzdělávací jsou pro žáky zajišťovány: Besedy k problematice protidrogové 

prevence, Besedy s policií zaměřené na slušné a správné chování a na dopravní výchovu, Besedy 

a vzdělávací akce v knihovně. Divadelní představení a výchovné koncerty doplňují probírané učivo. 

V rámci environmentální výchovy žáci třídí odpady a účastní se dalších souvisejících projektů.  
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy:  

všeobecné   

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení - Vedeme žáky k sebereflexi jejich učení a stanovování vlastních učebních 
cílů 
- Seznamujeme žáky s metodami efektivního učení a vhodnými postupy 
potřebnými pro zvládnutí učení a domácího procvičování 
- Přivádíme žáky k zodpovědnosti za své vzdělání a motivujeme je 
k celoživotnímu vzdělávání zadáváním samostatných prací a úkolů, 
zaměřených především na reálné problémy běžného života 
- Zadáváme žákům úlohy na vyhledávání informací z různých zdrojů 
- Vedeme je k samostatnému získávání a k efektivnímu využívání informací 
z různých zdrojů podle dostupnosti při tvůrčích činnostech, ve výuce nebo v  
  praktickém životě 
- Vedeme žáky ke správné orientaci v učebnicích a dalších učebních  
  materiálech, ke vhodnému zpracování a systematickému ukládání nabytých  
  informací k případnému pozdějšímu použití  
- Zařazujeme do výuky projekty s využitím mezipředmětových vztahů 
- Seznamujeme žáky s používáním odborné terminologie a učíme je  
  operovat s termíny, znaky a symboly v přiměřené míře, s ohledem na věk 
a schopnosti žáků 
- Snažíme se žáky vést k objevování souvislostí s ostatními předměty  
  vhodným výběrem témat a aktuálním komentářem v průběhu výuky atd. 
- Zařazujeme do výuky pokusy a pozorování 
- Klademe důraz na pozitivní motivaci 
- Ukazujeme žákům možné způsoby sebehodnocení a sledování vlastního  
  pokroku 

Kompetence k 
řešení problémů 

- Zařazujeme do výuky problémové úlohy, při kterých se žáci učí využívat  
  základní postupy badatelské práce, přiměřené jejich věku a schopnostem 
- Nabízíme žákům dostatek úloh z reálného života a vedeme je k tomu, aby  
  si sami pokládali otázky a hledali na ně odpovědi 
- Poskytujeme žákům prostor pro vyslovení vlastního názoru či hypotézy 
- Formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáky  
  samostatnému úsudku a rozhodování 
- Podněcujeme žáky k logickému uvažování, využívání jejich dosavadních  
  zkušeností a k propojování znalostí z různých předmětů a oblastí 
- Ukazujeme žákům, jak získané informace posuzovat, porovnávat, třídit  
  podle hledisek a zobecňovat zjištěné skutečnosti 
- Zařazujeme do výuky modelová řešení problémových úloh, od  
  kooperativních forem vyučování přecházíme k individuálním 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

- Vedeme žáky k sebereflexi při řešení problémových úloh 
- Vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských nebo  
   vztahových problémů 

Kompetence 
komunikativní 

- Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 
- Podporujeme integrované používání cizích jazyků, výpočetní techniky,  
   informačních zdrojů 
- Využíváme modelových situací, aby žáci zvládli přiměřenou komunikaci v  
  různých situacích 
- Vedeme ke spolupráci při řešení složitějších úkolů ve dvojici, menší skupině 
- Klademe důraz na vzájemný respekt 
- Vedeme žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků při  
   komunikaci 
- Podporujeme efektivní využívání moderních technologií při komunikaci s  
   důrazem na bezpečnost žáků 
- Učíme žáky naslouchat a vnímat projevy druhých jako projevy účinné  
   mezilidské komunikace 
- Při pravidelných výjezdech do zahraničí procvičujeme u žáků komunikaci v  
   cizím jazyce 

Kompetence sociální 
a personální 

- Učíme žáky základům kooperace, skupinové a týmové práce  
- Vedeme žáky ke spoluvytváření pravidel spolupráce, jejich dodržování a    
   stanovení sankcí za porušení dohodnutých pravidel  
- Podporujeme skupinovou a týmovou práci žáků  
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role  
- Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pravidel skupiny  
- Učíme žáky respektovat jeden druhého  
- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 
   třídních kolektivů  
- Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování ve škole i mimo ni  
- Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují  
- Vedeme žáky též k samostatnému řešení úkolů a dosažení pocitu  
   sebeuspokojení a sebeúcty  
- Vytváříme příznivé klima třídy 
- Učíme žáky spolupracovat, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni  
požádat 

Kompetence 
občanské 

- Důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem  
  školy vytváříme základní rámec školních a společenských norem 
- Vytváříme základní povědomí o základních právech a povinnostech občana     
  demokratického státu 
- Seznamujeme žáky s demokratickými hodnotami a tradicemi, vedeme ho k  
  odporu proti nedemokratickým názorům, hnutím a systémům 
- Učíme žáky rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy  
  chování 
- Seznamujeme žáky s fungováním důležitých orgánů a institucí, učíme žáky  
  pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři 
- Vedeme žáky k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy  
  netolerujeme ani mezi žáky, ani mezi pedagogy 
- Vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a  
  seznamujeme je s důsledky zneužívání všech návykových látek 
- Učíme žáky zvládat běžné praktické činnosti – nakupování, cestování  
  hromadnou dopravou, návštěva lékaře, pošty, knihovny … 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence 
pracovní 

- Vedeme žáky k získávání základních pracovních návyků a postupů 
- Pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou      
  účastí žáků na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí 
- Manuální činnosti žáků diferencujeme podle individuálních schopností,  
  dosažené zručnosti, úrovně motoriky a míry handicapu 
- Zadáváním pracovních činností ve skupinách učíme žáky pracovat v  
  kolektivu a nést zodpovědnost za výsledek celé skupiny 
- Vedeme žáky k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému  
  posouzení vlastních možností 
- Seznamujeme žáky s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí  
  použití i pro odborné řemeslné práce 
- Pomáháme žákům vytvářet si reálnou představu o možnostech vlastního  
  uplatnění 
- Vytváříme základní přehled žáků o pracovním trhu, možnostech uplatnění  
  a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání 
- Seznamujeme žáky se základními pravidly chování na pracovišti, na  
  úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

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

Po zjištění obtíží nebo speciálních vzdělávacích potřeb žáka informují vyučující třídního učitele. 

Třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu sestavuje plán pedagogické podpory žáka (PLPP). 

Před jeho zpracováním budou probíhat konzultace s výchovným poradcem, s jednotlivými 

vyučujícími a dalšími pedagogickými pracovníky podílejícími se na provádění tohoto plánu. 

Obsahem konzultací budou např. metody práce se žákem, způsoby ověřování znalostí a 

dovedností žáka apod. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem. Poskytování 

podpůrných opatření prvního stupně třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně 

vyhodnocuje. PLPP může být s ohledem na vývoj speciálních vzdělávacích potřeb žáka průběžně 

aktualizován. Nejpozději po 3 měsících od zahájení PLPP třídní učitel vyhodnotí, zda daná opatření 

vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud jsou podpůrná opatření nedostatečná, doporučí třídní 

učitel zákonnému zástupci žáka využití služeb školského poradenského zařízení. Pokud jsou daná 

opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle 

potřeb žáka.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

V případě, že opatření vyplývající z PLPP nejsou dostačující, doporučí třídní učitel zákonnému 

zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení. Pokud školské poradenské zařízení 

doporučí vzdělávání žáka dle IVP, zajistí třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a 

s vyučujícími dotčených předmětů na žádost zákonného zástupce jeho zpracování. Žádost o IVP 
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posuzuje ředitel školy. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení 

doporučení. S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka, což stvrdí svým 

podpisem. Třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími poskytování podpůrných opatření 

pravidelně vyhodnocuje.  

Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci dále pokračují v jejich realizaci a 

úpravách dle potřeb žáka.  

Na úrovni IVP je možné dle doporučení školského poradenského zařízení v rámci podpůrných 

opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl 

zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání 

směřovalo k dosažení osobního maxima. Konkrétně 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. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 

5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro 

konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a 

vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku 

upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního 

poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naše škola spolupracuje prioritně 

s  Pedagogicko psychologickou poradnou Ostrava - Poruba . S ostatními subjekty škola bude 

spolupracovat v souladu s doporučením poradenského zařízení.  

 

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

 

Školní poradenské pracoviště je v naší škole tvořeno výchovným poradcem, který zároveň 

koordinuje jeho činnost, a školním metodikem prevence. Výchovný poradce je pedagogickým 

pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na naší škole 

využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory 
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zejména:  

v oblasti organizace výuky:  

- střídání forem a činností během výuky - využívání skupinové výuky - postupný přechod k 

systému kooperativní výuky  

v oblasti metod výuky:  

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní 

častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou provázanost a 

smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování 

dostatečného času k zvládnutí úkolů  

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

Úpravy obsahu vzdělávání v rámci podpůrných opatření, konkrétně při přípravě PLPP a IVP, budou 

prováděny dle doporučení ŠPZ a podle RVP ZV 2016.  

v oblasti hodnocení:  

Hodnocení žáka je prováděno na základě doporučení ŠPZ.  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

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

Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu třídního 

učitele. Ten je ve spolupráci s výchovným poradcem a učitelem daného předmětu zodpovědný za 

vytvoření PLPP žáka. Na tvorbě PLPP se podílí i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje 

nadání žáka. S PLPP seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující a další 

pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní 

potvrdí svým podpisem. PLPP je průběžně vyhodnocován a aktualizován v souladu s potřebami 

žáka. Po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě PLPP výchovný 

poradce s třídním učitelem vyhodnotí, zda zvolená opatření vedou k naplnění stanovených cílů. 

Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a 

úpravách dle potřeb žáka. Pokud jsou daná opatření nedostatečná doporučí výchovný poradce 

zákonnému zástupci žáka využití služeb školského poradenského zařízení.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání nadaného nebo mimořádně nadaného 

žáka dle IVP, podá zákonný zástupce žádost o vzdělávání podle IVP. Ředitel školy žádost posoudí a 

v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.  

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

sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Mimořádně nadaný žák 

má upraven způsob výuky tak, aby byl dostatečně motivován k rozšiřování základního učiva do 

hloubky především v těch předmětech, které reprezentují jeho nadání.  

Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení. IVP je sestaven nejpozději do 1 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. Zákonný zástupce stvrdí 

seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP podepíší. Pokud jsou 

daná opatření po vyhodnocení dostatečná, pedagogičtí pracovníci dále pokračují v jejich realizaci 

a úpravách dle potřeb žáka.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

 

Při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných naše škola spolupracuje prioritně 

s  Pedagogicko psychologickou poradnou Ostrava - Poruba . S ostatními subjekty škola bude 

spolupracovat v souladu s doporučením poradenského zařízení.  

 

Zodpovědné osoby a jejich role:  

 

Školní poradenské pracoviště je v naší škole tvořeno výchovným poradcem, který zároveň 

koordinuje jeho činnost, a školním metodikem prevence. Výchovný poradce je pedagogickým 

pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

předčasný nástup dítěte ke školní docházce  

obohacování vzdělávacího obsahu  

zadávání specifických úkolů, projektů   
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3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJ , M , 
HV , VV 

, TV  

ČJ , M , 
PRV , 

VV  

ČJ , M , 
PRV  

ČJ , VV  ČJ , M 
, VV , 

PČ  

ČJ , M , 
Inf , VO , 
HV , VV , 

PČ , Z  

ČJ , M , 
NJ , VO , 
HV , VV , 
D , F , Z , 
PP , NJk  

ČJ , M , 
AJ , NJ , 

VO , HV , 
VV , F , 

CH , VZ , 
PP  

ČJ , M , NJ 
, VO , HV , 
VV , PČ , F 
, VZ , Z , 

PT  

Sebepoznání a 
sebepojetí 

PRV , 
VV , TV  

ČJ , PRV 
, HV , 

VV , TV 
, PČ  

ČJ , AJ , 
PRV , 

HV , TV 
, PČ  

VL , TV  VV  ČJ , HV , 
VV , TV , 

AJk  

ČJ , NJ , 
VO , HV , 
VV , TV , 

F  

ČJ , VO , 
HV , VV , 
TV , PŘ , 
VZ , AJk  

ČJ , M , AJ 
, NJ , VO , 
HV , VV , 
TV , PČ , 
CH , VZ , 
AJk , TA , 

PT  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

HV , TV  ČJ , AJ , 
PRV , 

HV , TV  

ČJ , AJ , 
PRV , 

HV , TV  

Inf , TV 
, PČ  

PČ  M , Inf , 
VO , HV , 
VV , TA  

ČJ , M , 
VO , HV , 
VV , F , 
PŘ , NJk  

ČJ , M , 
AJ , NJ , 

VO , HV , 
VV , VZ  

ČJ , HV , 
VV , PČ , 

VZ  

Psychohygiena ČJ , 
PRV , 

HV , VV 
, TV , 

PČ  

ČJ , PRV 
, HV , 

VV , TV 
, PČ  

ČJ , 
PRV , 

HV , VV  

Inf , 
HV , 
VV  

TV  ČJ , AJ , 
VO , HV , 
VV , TV , 
PČ , AJk , 

TA  

ČJ , VO , 
VV , TV , 
PČ , F , 

PP  

ČJ , AJ , 
VO , HV , 
VV , TV , 
VZ , AJk  

ČJ , AJ , 
HV , VV , 
TV , PČ , 
VZ , AJk , 

TA  

Kreativita ČJ , HV 
, VV , 

PČ  

ČJ , HV , 
VV , TV 

, PČ  

ČJ , HV 
, VV , 

PČ  

Inf , 
HV , 

VV , TV 
, PČ  

HV , 
VV , 
PČ  

ČJ , M , 
VO , HV , 
VV , TV , 
PČ , D , Z 
, AJk , TA  

ČJ , M , 
NJ , VO , 
HV , VV , 
TV , PČ , 
F , PŘ , 

PP  

ČJ , M , 
VO , HV , 
VV , F , 

PP  

ČJ , M , AJ 
, VO , HV , 
VV , TV , 

PČ , F , CH 
, AJk , TA , 

PT  

Poznávání lidí PRV , 
TV  

ČJ , AJ , 
PRV , 

VV , TV  

ČJ , 
PRV , 

VV  

AJ , VL  AJ  ČJ , AJ , 
Inf , VO , 
VV , Z , 

AJk  

ČJ , M , 
NJ , VO , 
HV , VV , 

PP  

ČJ , AJ , 
NJ , VO , 
HV , VV , 
PŘ , VZ , 

AJk  

ČJ , NJ , 
VO , HV , 
VV , PČ , 

VZ  

Mezilidské vztahy PRV , 
TV  

ČJ , AJ , 
PRV  

PRV , 
TV , PČ  

VL  VL  ČJ , AJ , 
VO , VV , 

TV , D  

ČJ , NJ , 
VO , VV , 
TV , D , 
PP , NJk  

ČJ , AJ , 
NJ , VO , 
HV , VV , 
TV , PŘ , 

VZ  

ČJ , NJ , 
VO , TV , 

PČ , D , VZ 
, PT  

Komunikace AJ , 
PRV , 

HV , VV  

ČJ , M , 
AJ , PRV 

, HV , 
VV , TV 

, PČ  

ČJ , AJ , 
PRV , 

VV , TV  

ČJ , AJ , 
VL , VV  

ČJ , AJ 
, PČ  

ČJ , AJ , 
VO , HV , 
VV , TV , 
PČ , D , 
AJk , TA  

ČJ , M , 
NJ , VO , 
HV , VV , 
TV , PP , 

NJk  

ČJ , AJ , 
NJ , VO , 
HV , VV , 
TV , F , 

PŘ , VZ , 

ČJ , M , AJ 
, NJ , VO , 
VV , TV , 

PČ , F , VZ 
, AJk , TA , 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

15 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

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

AJk , PP  PT  

Kooperace a 
kompetice 

M , HV 
, TV , 

PČ  

ČJ , AJ , 
HV , VV 

, TV  

ČJ , AJ , 
PRV , 

HV , TV 
, PČ  

VL , TV  ČJ , PČ  M , Inf , 
VO , HV , 
TV , PČ , 

D  

M , VO , 
HV , VV , 
TV , PP  

ČJ , M , 
NJ , VO , 
HV , VV , 
TV , F , Z  

ČJ , M , 
VV , TV , 

PČ , F , VZ 
, PT  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

M , 
PRV , 

TV  

ČJ , M , 
TV , PČ  

ČJ , M , 
PČ  

M , VV  ČJ , M 
, PČ  

M , PČ , 
D , TA  

ČJ , M , 
NJ , VO , 
HV , PČ , 

F , PP  

ČJ , M , 
AJ , VO , 
HV , VV , 
F , PŘ , 

VZ  

ČJ , M , NJ 
, VO , PČ , 
F , CH , VZ 

, PT  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

 ČJ     ČJ  ČJ , VO , 
VV  

ČJ , VO , 
HV , VV  

ČJ , VO , 
HV , VV , 

CH  

ČJ , NJ , 
VO , HV , 

VV , PČ , F 
, VZ  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská 
společnost a škola 

   VV  VL  VL  VO , D  ČJ , M , 
NJ , VO , 

D  

NJ , VO , 
D , PŘ , 

VZ  

NJ , VO , 
PT  

Občan, občanská 
společnost a stát 

   ČJ , 
PRV  

VL  VL  VO , D  M , VO , 
D , NJk  

ČJ , VO , 
D , PŘ , Z  

ČJ , VO , 
PČ , D , 

CH  

Formy participace 
občanů v 
politickém životě 

       VO  VO  VO , Z  VO , PČ , 
D  

Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

   ČJ     VO , D , 
Z  

VO , Z  D , Z  ČJ , VO , D 
, CH  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás 
zajímá 

 AJ  AJ , HV 
, PČ  

AJ  AJ , VL  ČJ , M , 
VO , HV , 
VV , TA  

ČJ , M , 
VO , HV , 
D , Z , PP 

, NJk  

ČJ , NJ , 
VO , VV , 
D , CH , 
PŘ , VZ , 

Z  

ČJ , NJ , 
VO , VV , 

VZ  

Objevujeme 
Evropu a svět 

   M     AJ , HV , 
TV , D  

ČJ , M , 
NJ , VO , 
HV , VV , 

TV , D  

HV , VV , 
TV , D , 
PŘ , Z , 

AJk  

ČJ , NJ , 
VO , HV , 

VV , TV , Z 
, AJk , TA  

Jsme Evropané        ČJ , M , 
HV , D  

VO , HV , 
D  

NJ , HV , 
D , PŘ , Z  

VO  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference  ČJ , AJ , 
PRV , 

HV , TV  

ČJ , AJ , 
PČ  

 ČJ , AJ 
, HV  

HV , VV , 
TV , AJk  

M , HV , 
TV , D  

ČJ , NJ , 
VO , HV , 
VV , TV , 
D , PŘ , 

ČJ , VO , 
HV , VV , 
TV , D , 

AJk  
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

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

AJk  

Lidské vztahy AJ  ČJ , AJ , 
PRV , 

TV  

    ČJ , VO , 
HV , TV , 
PČ , D , Z  

ČJ , NJ , 
VO , HV , 

D , Z  

ČJ , M , 
NJ , VO , 
HV , D , 

PŘ  

ČJ , M , 
VO , VV , 
PČ , D , 
CH , Z  

Etnický původ  PRV , 
HV  

    ČJ , HV , 
PČ , Z  

ČJ , M , 
HV , D  

ČJ , VO , 
HV , PŘ , 

VZ , Z  

ČJ , VO , 
HV , D , 
VZ , Z  

Multikulturalita  ČJ , AJ , 
HV  

 AJ  ČJ , AJ 
, PČ  

ČJ , AJ , 
VO , HV , 
VV , TV , 

D , Z  

M , VO , 
HV , D , Z 

, NJk  

ČJ , VO , 
HV , D , 
VZ , Z  

ČJ , NJ , 
VO , VV , 

D , PŘ , VZ 
, AJk  

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

       VO , HV , 
Z  

VO , Z  ČJ , VO , 
D , PŘ , Z  

ČJ , VO , Z 
, PT  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy PČ  PRV , 
PČ  

 PŘv  PŘv , 
PČ  

ČJ , VO , 
PČ , PŘ , 
Z , AJk  

VO , F , 
PŘ , Z  

F , CH , Z  AJ , VO , 
VV , PČ , F 
, PŘ , Z , 
AJk , PT  

Základní podmínky 
života 

PRV , 
PČ  

PRV , 
TV , PČ  

PRV , 
VV , PČ  

PČ  PŘv , 
PČ  

ČJ , VV , 
PČ , D , 
PŘ , Z  

VO , F , 
PŘ  

ČJ , F , 
CH , Z  

NJ , VO , 
VV , F , 

CH , PŘ , Z  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

PČ  PRV , 
HV , VV 

, PČ  

ČJ , 
PRV  

Inf , 
PŘv , 

TV  

VV , 
PČ  

ČJ , M , 
VO , HV , 
VV , PČ , 
Z , AJk  

ČJ , VO , 
HV , PČ , 
D , F , PŘ  

D , F , CH 
, PŘ , VZ , 

Z , AJk  

VO , PČ , 
D , F , CH , 
PŘ , Z , PT  

Vztah člověka k 
prostředí 

TV , PČ  PRV , 
HV , VV 
, TV , PČ  

ČJ , M , 
PRV , 

TV , PČ  

TV , PČ  PŘv , 
VV , 

TV , PČ  

ČJ , M , 
VO , HV , 
VV , TV , 
PČ , D , 
PŘ , Z , 

AJk  

M , VO , 
HV , TV , 
PČ , F , 
PŘ , Z  

ČJ , TV , F 
, CH , VZ 
, Z , AJk  

ČJ , AJ , NJ 
, VO , VV , 
TV , PČ , D 
, F , CH , 
PŘ , Z , 
AJk , PT  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

 ČJ  ČJ , 
PRV  

ČJ  PŘv  ČJ , HV , 
VV , TA  

ČJ , M , 
HV , F  

M , VO , 
VV , F , 
PŘ , VZ  

M , VO , 
HV , VV , 

F , TA  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení 
a reality 

 ČJ   ČJ   ČJ , M , 
HV , VV , 

TA  

ČJ , HV , 
PP  

M , VO , 
HV , VV , 
VZ , Z , 

PP  

VO , TA  

Stavba mediálních 
sdělení 

       ČJ , HV , 
TA  

ČJ , HV , 
VV  

VV , PŘ , 
AJk , PP  

VO , TA  

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

 HV      ČJ , HV , 
VV , TA  

ČJ , HV , 
VV , PP  

VO , HV , 
VV , D , 

PP  

VV , D , 
TA  
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

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

Fungování a vliv 
médií ve 
společnosti 

    ČJ   VO , HV , 
TA  

ČJ , PP  AJ , VO , 
HV , D , 
VZ , Z , 

PP  

VO , HV , 
D , PŘ , 

TA  

Tvorba mediálního 
sdělení 

    ČJ , VV  VV  AJ , HV , 
VV , TA  

ČJ , VV , 
PP  

VV , D , 
AJk , PP  

VO , TA  

Práce v realizačním 
týmu 

 PČ   VV  ČJ , VV 
, PČ  

TA  ČJ , M , 
NJ , HV , 
VV , TV , 

PP  

ČJ , M , 
NJ , VO , 
HV , TV , 
D , PŘ , 

PP  

M , NJ , 
TV , F , TA 

, PT  

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ  Anglický jazyk 

AJk  Konverzace v AJ 

CH  Chemie 

ČJ  Český jazyk a literatura 

D  Dějepis 

F  Fyzika 

HV  Hudební výchova 

Inf  Informatika 

M  Matematika 

NJ  Německý jazyk 

NJk  Konverzace v NJ 

PČ  Pracovní činnosti 

PP  Počítačová praktika 

PŘ  Přírodopis 

PRV  Prvouka 

PŘv  Přírodověda 

PT  Praktika 

TA  Technika administrativy 

TV  Tělesná výchova 

VL  Vlastivěda 

VO  Výchova k občanství 

VV  Výtvarná výchova 

VZ  Výchova ke zdraví 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 6+1 8+1 7+1 6+1 6+1 33+5 4+1 4 4 3+1 15+2 

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3+1 3+1 9+4 3 3 3 3 12 

Německý jazyk           2 2 2 6 

Konverzace  

 Konverzace v AJ 
 Konverzace v NJ 

          
0+1 

 
 

0+1 

    
0+2 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 4+1 4 3+1 4 15+2 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika     1  1 1     1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 3    7        

Přírodověda     1 1+1 2+1        

Vlastivěda     2 1+1 3+1        

Člověk a společnost Výchova k občanství          1 1 1 1 4 

Dějepis          2 2 2 1+1 7+1 

Člověk a příroda Fyzika           2+1 2 1+1 5+2 

Chemie             1+1 2 3+1 

Přírodopis          2 2 1+1 1+1 6+2 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Zeměpis          2 2 2 1+1 7+1 

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

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

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

Výchova ke zdraví             1 1 2 

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

Volitelné předměty 

 Počítačová praktika 

 Technika administrativy 

 Praktika 

          
 

0+1 

 
0+1 

 
0+1 

 
 

0+1 
0+1 

 
 

0+5 

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 29 30 31 32 104+18 
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk a literatura  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

7 9 8 7 7 5 4 4 4 55 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu - I. stupeň 
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
Dovednosti zde získané tvoří základ nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro úspěšné osvojování 
poznatků v dalších oblastech vzdělávání.Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří 
složek – Komunikační a slohová výchova, Jazykovávýchova a Literární výchova a je vyučován ve všech 
ročnících 1. stupně. 
Žáci si zde osvojují techniku čtení a psaní, poznávají bohatost českého jazyka a jeho slovní zásoby, 
seznamují se se základyčeského pravopisu, učí se kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích. 
Prostřednictvím četby poznávají žácizákladní literární druhy, postupně se vytváří základní čtenářské 
dovednosti a návyky a učí se orientovat v mnohostrannénabídce z hlediska kvality a významu pro vlastní 
život. 
 
Charakteristika předmětu - II. stupeň 
Český jazyk jako vyučovací předmět má ve vzdělávacím procesu naší školy svou zásadní a nezastupitelnou 
funkci.Dovednosti nabyté v tomto předmětu jsou velmi důležité k zvládnutí a pochopení ostatních 
vzdělávacích oblastí.Obsah vzdělávacího předmětu český jazyk má ucelený komplexní charakter. 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

Je dělen do tří na sobě navazujících skupin – 
Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova, Literární výchova. 
Jazyková výchova – vede žáka k správnému vyjadřování (psanému i mluvenému), učí ho chápat systém a 
pravidla rodného jazyka, rozumět základním termínům z oblasti jazykovědy a termíny pak použít v praxi. 
 
Komunikační a slohová výchova – vede žáka především k rozvíjení a prohlubování komunikačních 
schopností žáka,kultivovanému ústnímu i psanému projevu a rozšiřování slovní zásoby. 
 
Literární výchova – žáci se prostřednictvím četby seznamují s různými literárními žánry, druhy, směry a 
jejich představiteli.Jsou cíleně vedeni k zvládnutí plynulého čtení s porozuměním, následné interpretaci 
textu a ke kladnému přístupu k literatuřejako celku. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu - I. stupeň 
Výuka probíhá v kmenových třídách, uplatňuje se skupinová práce, práce s knihou, texty na internetu, 
návštěvy knihoven, atd.Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních dovedností. 
Časové vymezení předmětu - I. stupeň 
Týdenní časová dotace předmětu v 1., 4. a 5. ročníku je 7 hodin, ve 2. ročníku 9 hodin a ve 3. ročníku 8 
hodin týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu II. stupeň 
Výuka českého jazyka probíhá převážně v kmenových třídách, příležitostně se využívá učebna PC s 
výukovými programy,knihovna a jiná zařízení mimo budovu školy (divadla, kina, domy kultury, …). 
Časové vymezení předmětu - II. stupeň 
Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročních s časovou dotací v 6. 
ročníku 5 hodin, v 7., 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně. 

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Kompetence k učení - I. stupeň: 
- je veden k aktivnímu osvojení termínů, znaků a symbolů, 
- je veden k zodpovědnosti, pomáhá s procesem plánování, 
- je veden k sebehodnocení na základě předem stanovených kritérií, 
- vyhledává a třídí informace a na základě svého pochopení,  propojení a systematizace je efektivně 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

využívá, 
- operuje s obecně užívanými termíny, propojuje je do širších celků a na základě toho vytváří komplexnější 
pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy. 
Kompetence k učení - II. stupeň: 
- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků, 
- umí použít obecně uznávané termíny, 
- zná základní jazykové a literární pojmy, 
- hodnotí výsledky svého učení. 

Kompetence k řešení problémů: 
Kompetence k řešení problémů - I. stupeň: 
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole, 
- rozpozná a pochopí problém a přemýšlí o příčinách, 
- využívá získané vědomosti a dovednosti k jejich řešení. 
Kompetence k řešení problémů - II. stupeň: 
- samostatně a úměrně svému věku vyhledává informace vhodné k řešení problému, 
- činí uvážlivá rozhodnutí, své postupy plánuje, 
- samostatně řeší problémy, 
- získané vědomosti a dovednosti umí dále využít, 
- nebojí se soutěžit. 

Kompetence komunikativní: 
Kompetence komunikativní - I. stupeň: 
- je veden k obohacování a rozšiřování slovní zásoby, dává žákovi příklad svým kultivovaným projevem, 
- formuluje a vyjadřuje výstižně své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu, 
- naslouchá druhým, účinně se zapojuje do diskuze a vhodně argumentuje, 
- využívá informační a komunikační prostředky. 
Kompetence komunikativní - II. stupeň: 
- dokáže se kultivovaně vyjadřovat ústně i písemně, 
- výstižně a přesně formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, 
- účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory, 
- dokáže vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reaguje, 
- aktivně se podílí na spolupráci ve skupině. 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

Kompetence sociální a personální: 
Kompetence sociální a personální - I. stupeň: 
- spolupracuje ve skupině, 
- osvojuje si základy ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, 
- ovládá a řídí svoje jednání a chování. 
Kompetence sociální a personální - II. stupeň: 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry ve třídě, 
- dodržuje stanovená pravidla, 
- dbá na pravidla slušného chování, 
- účinně spolupracuje ve skupině. 

Kompetence občanské: 
Kompetence občanské - I. stupeň: 
- je aktivně zapojován do kulturního dění (účast na kulturních akcích, soutěžích, besedy, exkurze,…), 
- žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situace ostatních lidí, 
- odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí. 
Kompetence občanské - II. stupeň: 
- uvědomuje si odpovědnost za sebe i za druhé, 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, 
- odmítá útlak a nevhodné zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se jakémukoliv násilí, 
- má pozitivní postoj ke kulturnímu dědictví národa i kultuře jiných národů. 

Kompetence pracovní: 
Kompetence pracovní - I. stupeň: 
- je veden ke správnému držení děla při čtení a psaní (úchop psacího náčiní, uspořádání pracovního místa, 
úprava písemnýchprojevů,…), 
- dodržuje vymezená pravidla, 
- plní povinnosti a závazky, 
- adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. 
Kompetence pracovní - II. stupeň: 
- zodpovědně si plní své povinnosti, 
- dodržuje pravidla bezpečnosti při práci, 
- využívá svých poznatků v běžné praxi. 
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Český jazyk a literatura 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. KSV: Čtení  

Praktické čtení (výcvik čtení, hlasité čtení) - učí se interpretovat v přiměřeném rozsahu čtený text  

Věcné čtení (čtení vyhledávací) - orientuje se v textu slabikáře, textu pro děti  

- používá písmena abecedy ve zvukové podobě  

2. KSV: Naslouchání  

Praktické a věcné naslouchání (poslech literárních textů pro děti) - chápe a dodržuje pokyny vyučujícího  

- učí se porozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti  

3. KSV: Mluvený projev  

Základní komunikační pravidla 
- recituje kratší básnický text 

Mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

Základy techniky mluveného projevu - spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby, gramatické správnosti a 
kultury mluveného projevu odpovídajících možnostem žáka prvního ročníku  Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 

zpráva, oznámení, vypravování 
- tvoří jednoduchou větu, dodržuje správný slovosled  

Vyjadřování závislé na komunikační situaci, komunikační žánry 

Obrázková osnova - vypráví podle obrázkové osnovy  

4. KSV: Písemný projev  

Sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon, hygiena zraku 
- píše správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti a liniatuře  

Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní a kresebné 

Cviky velkých tvarů - píše a spojuje písmena, slabiky a slova, interpunkci, znaménka  
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Český jazyk a literatura 1. ročník  

Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic 

Orientace v liniatuře 

- dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova  Kvalitativní znaky písma 

Poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov 

Psaní krátkých slov a jednoduchých vět 

- převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané  
Opis a přepis 

Psaní velkých písmen 

Vytváření základu rukopisu 

5. JV: Zvuková stránky jazyka  

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a 
souhláskových skupin - používá písmena abecedy v grafické a zvukové podobě  

Modulace souvislé řeči 

6. JV: Slovní zásoba a tvoření slov  

Slova a pojmy, význam slov - rozliší věty, slova, slabiky, hlásky  

7. LV: Základní literární pojmy  

Rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, spisovatel, básník, kniha, 
čtenář, rým 

- zná některá rozpočítadla a říkanky  

- recituje krátký básnický text  

8. LV: Zážitkové čtení a naslouchání  

Zážitkové čtení a naslouchání - naslouchá a čte text 

9. LV: Poslech literárních textů  

Poslech literárních textů - poslouchá text smysluplně 

10. LV: Tvořivé činnosti s literárním textem - sám se pokusí vytvořit literární text 

Přednes, volná reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod - seznámí se s některými dětskými časopisy  

- všímá si ilustrací literárních děl pro děti  

- umí přednášet a reprodukovat text  

- zvládá dramatizaci textu  

- dokáže vytvořit vlastní výtvarný doprovod  
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Český jazyk a literatura 1. ročník  

Zážitkové čtení a naslouchání - hovoří o pocitech z přečteného textu  

Poslech literárních textů - orientuje se v textech Slabikáře a jiných textech pro děti  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- učí se interpretovat v přiměřeném rozsahu 
čtený text 

--> Matematika -> 1. ročník -> - řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke 
sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru 0 - 20 

- učí se interpretovat v přiměřeném rozsahu 
čtený text 

--> Matematika -> 1. ročník -> - přečte a zapíše čísla 0 - 20 

- učí se interpretovat v přiměřeném rozsahu 
čtený text 

--> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

- učí se interpretovat v přiměřeném rozsahu 
čtený text 

--> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - komunikuje pomocí svého obrazového 
vyjádření 

- učí se porozumět pojmům a výrazům při 
praktické činnosti 

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> - zná a je schopen hrát některé pohybové hry 
s využitím náčiní 

- chápe a dodržuje pokyny vyučujícího --> Tělesná výchova -> 1. ročník -> - spolupracuje při hrách a zná jejich pravidla 

- vypráví podle obrázkové osnovy --> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - vyjadřuje podle svých schopností různé 
obrazové vjemy 

- píše správné tvary písmen a číslic ve větší 
velikosti a liniatuře 

--> Prvouka -> 1. ročník -> - uvědomuje si nebezpečí úrazů, chová se tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

- převádí slova a věty z podoby mluvené do 
podoby psané 

--> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - vyjadřuje podle svých schopností různé 
obrazové vjemy 

- dodržuje správné pořadí písmen a úplnost 
slova 

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> - zvládá jednoduché pohybové činnosti a 
usiluje o jejich zlepšení 

- používá písmena abecedy v grafické a --> Hudební výchova -> 1. ročník -> - ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

zvukové podobě jednoduché lidové tance 

- používá písmena abecedy v grafické a 
zvukové podobě 

--> Výtvarná výchova -> 1. ročník -> - chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

- používá písmena abecedy v grafické a 
zvukové podobě 

--> Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- učí se interpretovat v přiměřeném rozsahu 
čtený text 

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> - spolupracuje při hrách a zná jejich pravidla 

- umí přednášet a reprodukovat text --> Tělesná výchova -> 1. ročník -> - spolupracuje při hrách a zná jejich pravidla 

- umí přednášet a reprodukovat text <-- Matematika -> 1. ročník -> - rozeznává geometrické útvary 

- všímá si ilustrací literárních děl pro děti <-- Matematika -> 1. ročník -> - rozliší pojmy velký x malý 

- zná některá rozpočítadla a říkanky <-- Hudební výchova -> 1. ročník -> - zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

    

Český jazyk a literatura 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. KSV: Čtení  

Praktické čtení (technika čtení, hlasité čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost 
orientačních prvků) 

- učí se interpretovat v přiměřeném rozsahu čtený text  

- orientuje se v textu  

Věcné čtení (čtení vyhledávací, čtení jako zdroj informací, klíčová slova) - učí se číst plynule a užívá správný slovní přízvuk  

- uplatňuje přirozenou intonaci  

2. KSV: Naslouchání  

Praktické a věcné naslouchání (zdvořilé, pozorné, soustředěné, aktivní - - chápe a dodržuje pokyny vyučujícího  
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

reakce otázkami, poslech literárních textů pro děti) - učí se porozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti  

3. KSV: Mluvený projev  

Základní komunikační pravidla - učí se respektovat základní formy společenského styku  

Mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) - recituje kratší básnický text  

Základy techniky mluveného projevu - spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby, gramatické správnosti a 
kultury mluveného projevu odpovídajících možnostem žáka druhého 
ročníku  

Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, 
oznámení, vypravování, dialog na základě obrázkového materiálu 

- spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby, gramatické správnosti a 
kultury mluveného projevu odpovídajících možnostem žáka druhého 
ročníku  

Vyjadřování závislé na komunikační situaci, komunikační žánry - tvoří jednoduchou větu a souvětí, dodržuje správný slovosled  

Věta -ústní vyjadřování - pracuje s větou jako jednotkou projevu, dodržuje pořádek slov ve větě  

4. KSV: Písemný projev  

Základní hygienické návyky (sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho 
sklon, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) 

- dodržuje požadavky na čitelnost, úhlednost, celkovou úpravu projevu a 
hygienické a pracovní návyky  

Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev) - píše správné tvary písmen a číslic v přirozené velikosti a liniatuře,dodržuje 
sklon písma  

Orientace v liniatuře - píše a spojuje písmena, slabiky a slova, interpunkci, znaménka, zachovává 
rozestup písmen  

Formální úprava textu - dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova  

Psaní krátkých slov a jednoduchých vět 
- převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané  

Opis a přepis 

Žánry písemného projevu (adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 
pozvánka, dopis, popis, krátké vypravování) 

- píše jednoduchý text  

Vytváření základu rukopisu - píše jednoduchý text  

Obrázková osnova - vypráví podle obrázkové osnovy  

Vypravování, popis, telefonický rozhovor podle osnovy - cvičí se ve schopnosti vypravovat a popisovat  

5. JV: Zvuková stránka jazyka  
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a 
souhláskových skupin 

- používá písmena abecedy v grafické a zvukové podobě  

- rozliší věty, slova, slabiky, hlásky  

Modulace souvislé řeči - orientuje se v rozdělení hlásek a tvoření slabik  

6. JV: Slovní zásoba a tvoření slov  

Slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná 
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma 

- rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov, třídí slova do skupin  

7. JV: Tvarosloví  

Slovní druhy - poznává podstatná jména a slovesa  

8. JV: Skladba  

Věta jednoduchá a souvětí - používá spojky v souvětí i větě jednoduché  

Pořádek vět 
- rozeznává věty dle postoje mluvčího  

Druhy vět 

9. JV: Pravopis  

Pravopis - píše i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách, dodržuje správnou 
výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, u/ú, ů, rozlišuje obecná 
a vlastní jména, a to užívá při psaní velkých písmen  

10. LV: Základní literární pojmy  

Základní literární pojmy - rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, verš, rým, přirovnání, 
divadelní představení, herec 

- zná některá rozpočítadla a říkanky  

- recituje krátký básnický text  

11. LV: Zážitkové čtení a naslouchání  

Zážitkové čtení a naslouchání - naslouchá a čte literární texty 

12. LV: Poslech literárních textů  

Poslech literárních textu - orientuje se v textech učebnic a jiných textech pro děti  

13. LV: Tvořivé činnosti s literárním textem  

Přednes, volná reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod - seznámí se s některými dětskými časopisy  

- domýšlí jednoduché příběhy  

- převypráví příběh  
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- pracuje s větou jako jednotkou projevu, 
dodržuje pořádek slov ve větě 

--> Anglický jazyk -> 2. ročník -> - s dostatkem času pochopí obsah a smysl 
jednoduché konverzace 

- učí se porozumět pojmům a výrazům při 
praktické činnosti 

--> Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - pracuje podle slovního návodu 

- učí se respektovat základní formy 
společenského styku 

<-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> - chápe obsah a smysl jednoduché, pomalé 
konverzace dvou osob 

- pracuje s větou jako jednotkou projevu, 
dodržuje pořádek slov ve větě 

<-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> - s dostatkem času pochopí obsah a smysl 
jednoduché konverzace 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- cvičí se ve schopnosti vypravovat a 
popisovat 

<-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> - s dostatkem času pochopí obsah a smysl 
jednoduché konverzace 

- vypráví podle obrázkové osnovy <-- Prvouka -> 2. ročník -> - zná plnou adresu, kontakt na rodiče a ví, že je nesmí 
poskytovat cizím lidem 

- učí se porozumět pojmům a výrazům při 
praktické činnosti 

<-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - užívá důležité pojmy týkající se výtvarné 
formy, výtvarných materiálů a technik 

- vypráví podle obrázkové osnovy <-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - komunikuje pomocí svého obrazového 
vyjádření 

    

Český jazyk a literatura 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. JV: Zvuková stránka jazyka  

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a 
souhláskových skupin 

- používá písmena abecedy v grafické a zvukové podobě  

Modulace souvislé řeči, slovní přízvuk - rozliší věty, slova, slabiky, hlásky a klade správně slovní přízvuk  

Souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, samohlásky, dvojhlásky - orientuje se v rozdělení hlásek a tvoření slabik  

Vyjmenovaná slova - zvládá pamětně vyjmenovaná slova a používá je v textu  

2. JV: Slovní zásoba a tvoření slov  

Slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná 
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma 

- rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov, třídí slova do skupin podle 
významu  

Stavba slova - určí kořen slova  

3. JV: Tvarosloví  
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

Slovní druhy, slova ohebná a neohebná, - poznává a rozlišuje slovní druhy, slova ohebná a neohebná  

Tvary slov - skloňuje podstatná jména, pracuje s mluvnickými kategoriemi podstatných 
jmen, určuje osobu číslo a čas u sloves, infinitiv a zvratné sloveso  

4. JV: Skladba  

Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice - rozlišuje větu a souvětí, používá spojky a jiné spojovací výrazy, určuje 
základní skladební dvojice  

Pořádek vět 
- rozeznává věty dle postoje mluvčího  

Druhy vět 

5. JV: Pravopis  

Pravopis i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, vyjmenovaná 
slova 

- píše i/í, y/ý po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech, dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, 
ně, bě, pě, vě, mě, u/ú,ů  

Vlastní jména - správně píše obvyklá vlastní jména  

6. LV: Základní literární pojmy  

Rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, 
básník, kniha, čtenář, verš, rým, přirovnání, divadelní představení, herec, 
režisér 

- využívá získaných čtenářských dovedností a návyků při četbě jednoduchých 
textů, recituje básnický text  

7. LV: Zážitkové čtení a naslouchání  

Podstata příběhu, charakteristika literárních postav - vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu  

8. LV: Poslech literárních textů  

Poezie, próza, divadlo; literatura věcná a umělecká, skutečnost a její 
umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie 

- rozeznává různé typy literárních textů  

9. LV: Tvořivé činnosti s literárním textem  

Přednes, volná reprodukce přečteného a slyšeného textu, dramatizace, 
ilustrace a ilustrátor 

- seznámí se s některými dětskými časopisy  

- dovypráví jednoduchý příběh dle vlastní fantazie  

10. KSV: Čtení  

Praktické čtení (technika čtení, hlasité čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost 
orientačních prvků) 

- učí se interpretovat v přiměřeném rozsahu čtený text a vyjádří k němu 
postoj  
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

- čte plynule a užívá správný slovní přízvuk  

Věcné čtení (čtení vyhledávací, čtení jako zdroj informací, klíčová slova) - orientuje se v textu, shrnuje a zaznamenává základní informace, třídí 
získané informace  

11. KSV: Naslouchání  

Praktické a věcné naslouchání (zdvořilé, pozorné, soustředěné, aktivní - 
reakce otázkami, poslech literárních textů pro děti) 

- chápe a dodržuje pokyny vyučujícího  

- učí se porozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti  

12. KSV: Mluvený projev  

Základní komunikační pravidla 
- respektuje základní formy společenského styku  

Mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

Základy techniky mluveného projevu - recituje kratší básnický text  

Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, 
oznámení, vypravování, dialog na základě obrázkového materiálu 

- spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby, gramatické správnosti a 
kultury mluveného projevu odpovídajících možnostem žáka třetího ročníku  

Osnova - pracuje s osnovou, na základě osnovy sestaví text, rozčlení text podle 
osnovy  

Vyjadřování závislé na komunikační situaci, komunikační žánry - tvoří jednoduchou větu a souvětí, dodržuje správný slovosled  

Věta - ústní vyjadřování - pracuje s větou jako jednotkou projevu, dodržuje pořádek slov ve větě  

13. KSV: Písemný projev  

Základní hygienické návyky (sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho 
sklon, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) - píše správné tvary písmen a číslic v přirozené velikosti a liniatuře, dodržuje 

sklon písma  
Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev) 

Orientace v liniatuře 
- dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova  

Formální úprava textu 

Psaní krátkých slov a jednoduchých vět - převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané  

Opis a přepis - píše jednoduchý text, provádí kontrolu vlastního projevu  
 Žánry písemného projevu (adresa, blahopřání, pozdrav z výletu, pozvánka, 

dopis, popis, krátké vypravování) 

Vytváření základu rukopisu - napíše krátký dopis, svou adresu, jednoduché blahopřání, pozdrav z výletu  

Obrázková osnova - vypráví podle obrázkové osnovy  
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

Vypravování, popis, telefonický rozhovor podle osnovy - cvičí se ve schopnosti vypravovat a popisovat  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- recituje kratší básnický text <-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> - recituje a zazpívá vybrané říkanky a písničky 

- rozliší věty, slova, slabiky, hlásky a klade 
správně slovní přízvuk 

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> - čte krátký jednoduchý text a vyhledává 
informace 

- orientuje se v rozdělení hlásek a tvoření 
slabik 

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> - přiřazuje mluvenou a psanou podobu slova 
nebo slovního spojení 

- využívá získaných čtenářských dovedností a 
návyků při četbě jednoduchých textů, recituje 
básnický text 

<-- Matematika -> 3. ročník -> - řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na 
násobení a dělení v oboru násobilek i mimo ně do 100 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu <-- Matematika -> 3. ročník -> - řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke 
sčítání a odčítání s přechodem desítky, s užitím vztahů o n-více/méně v 
oboru 0 - 1000 

- využívá získaných čtenářských dovedností a 
návyků při četbě jednoduchých textů, recituje 
básnický text 

<-- Prvouka -> 3. ročník -> - pojmenuje nejdůležitější části města a obce, 
orientuje se v nich, zajímá se o významná místa v obci 

- čte plynule a užívá správný slovní přízvuk <-- Prvouka -> 3. ročník -> - dopraví se bezpečně do školy a zpět, umí se zeptat 
na cestu, zná základní dopravní prostředky a značení 

- vypráví podle obrázkové osnovy <-- Prvouka -> 3. ročník -> - uvede plnou adresu, kontakt na rodiče a ví, že je 
nesmí poskytovat cizím lidem 

- vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu <-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - dokáže vysvětlit výsledky tvorby podle 
vlastních schopností a zaměření 

    

Český jazyk a literatura 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. KSV: Čtení  

Praktické a věcné čtení - čte pozorně, soustředěně a aktivně přiměřeně náročné texty  

Umělecké a populárně naučné texty - čte správně umělecké a populárně naučné texty  

Vyhledávání informací - vyhledává podstatné informace v přiměřeně náročném textu  

Práce s textem - posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého textu  

2. KSV: Naslouchání  

Praktické a věcné naslouchání - naslouchá pozorně, soustředěně  
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

- aktivně zaznamenává slyšené  

- reaguje otázkami  

3. KSV: Mluvený projev  

Písemné a mluvené pokyny - rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené náročnosti  

Komunikační pravidla rozhovoru - respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru  

Verbální a nonverbální prostředky řeči - volí vhodné verbální i mimojazykové prostředky řeči  

Mluvčí a posluchač - střídá roli mluvčího a posluchače  

Krátký mluvený projev - volně reprodukuje vlastní zážitek  

Spisovná a nespisovná výslovnost - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle 
komunikační situace nebo komunikačního žánru  

Komunikační žánry mluveného projevu: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, 
vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování 

- rozlišuje jednotlivé komunikační žánry mluveného projevu: pozdrav, 
oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování  

Dialog na základě obrazového materiálu - vypráví příběh podle obrazového materiálu  

4. KSV: Písemný projev  

Zacházení s grafickým materiálem a technikou psaní - píše podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře se správným 
sklonem písma a rozestupem  Kultura psaní 

Sebekontrola - uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a 
plynulosti písemného projevu  

- kontroluje vlastní písemný projev  

Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 
omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, inzerát, dopis, popis, vypravování 

- rozumí pojmům: adresa, blahopřání, pozdrav, omluvenka, zpráva, 
oznámení, pozvánka, inzerát, dopis, popis, vypravování  

Obsah žánrů písemného projevu - užívá jednoduchý obsah  

Formální úprava žánrů písemného projevu - dodržuje formální úpravu  

Hygienické a pracovní návyky - dodržuje základní hygienické a pracovní návyky  

5. JV: Slovní zásoba a tvoření slov  

Slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a monohoznačná, antonyma, 
synonyma, homonyma 

- porovnává významy slov  

Kořen, část předponová, příponová a koncovka - pozná stavbu slov, rozlišuje kořen, část příponovou, předponovou a 
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

koncovku u jednoduchých slov  

Slovní druhy, tvary slov - určuje slovní druhy, používá správné tvary slov ve svém mluveném 
projevu  

Slova spisovná a nespisovná - všímá si spisovné podoby slov a porovnává ji s užívanými nespisovnými 
tvary  

Základní skladební dvojice - určuje podmět a přísudek, v neúplné základní skladební dvojici označí 
základ věty  

Věta jednoduchá a souvětí - rozlišuje větu jednoduchou a souvětí  

Pravopis - používá i/y ve vyjmenovaných slovech a základních příbuzných slovech  

6. LV: Poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání  

Zážitkové čtení a naslouchání - vyjadřuje své pocity z četby, poslechu, divadelního představení, televizního 
pořadu  

Kulturní život v regionu - sleduje kulturní život v regionu  

Reprodukce textu - volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text  

7. LV: Tvořivé činnosti s literárním textem, základní literární pojmy  

Tvořivé činnosti s literárním textem - vyhledává různé informace v učebnicích, encyklopediích  

Literární žánry - pracuje s různými literárními žánry  

Základní literární pojmy - vysvětlí základní literární pojmy  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

38 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- naslouchá pozorně, soustředěně <-- Anglický jazyk -> 4. ročník -> - rozumí běžným pozdravům, pozdraví, 
představí se, zeptá se, jak se kdo má, popíše oblečení druhého člověka 

- čte pozorně, soustředěně a aktivně 
přiměřeně náročné texty 

<-- Anglický jazyk -> 4. ročník -> - čte a překládá daný text, rozumí jednoduchým 
textům, zejmána pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené náročnosti 

<-- Anglický jazyk -> 4. ročník -> - čte a překládá daný text, rozumí jednoduchým 
textům, zejmána, pokud má k dispozici vizuální oporu 

- reaguje otázkami <-- Anglický jazyk -> 4. ročník -> - odpoví na otázku, co dělá každý den v určitou 
dobu a taky se zeptá 

- čte pozorně, soustředěně a aktivně 
přiměřeně náročné texty 

<-- Informatika -> 4. ročník -> - chápe internet jako zdroj informací 

- kontroluje vlastní písemný projev <-- Informatika -> 4. ročník -> - používá nástroje textového a obrázkového 
editoru 

    

Český jazyk a literatura 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. KSV: Čtení  

Praktické čtení - čte plynule, s porozuměním, potichu i nahlas  

- vyjádří své pocity z přečteného textu  

Věcné čtení - řídí se orientačními prvky v textu  

- vyhledává důležité a nedůležité informace v textu  

- zaznamenává podstatné informace z textu  

2. KSV: Naslouchání  
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

Praktické naslouchání - hodnotí úplnost a neúplnost sdělení  

- doplňuje chybějící informace  

- naslouchá partnerovi a spolupracuje s ním  

Věcné naslouchání - naslouchá a reprodukuje obsah sdělení  

- zapamatuje si z obsahu podstatné informace  

- reaguje otázkami  

3. KSV: Mluvený projev  

Základní komunikační pravidla - dodržuje základní komunikační pravidla při komunikaci  

Mimojazykové prostředky řeči - vyjadřuje se souvisle, reaguje otázkami  

Základy techniky mluveného projevu - rozlišuje správnou spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji využívá  

Komunikační žánry - pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, 
oznámení, vypravování, dialog 

- recituje básnický text  

- vyhledává a vymýšlí rýmy  

- tvoří pozdrav, oslovení, omluvu, prosbu, vzkaz, zprávu, oznámení  

- vyjadřuje své názory  

4. KSV: Písemný projev  

Základní hygienické návyky - dodržuje základní hygienické návyky psaní  

Technika psaní - píše úhledně, čitelně a přehledně  

Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 
omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, 
jednoduché tiskopisy, vypravování 

- sestavuje osnovu vyprávění  

- vytvoří dle osnovy krátký mluvený nebo písemný projev  

- předvede dovednost vypravovat  

- popíše předmět, pracovní postup, děj, osobu  

- napíše dopis, blahopřání s adresou, pozdrav, omluvenku, zprávu, 
oznámení, pozvánku, vzkaz, inzerát  

5. JV: Slovní zásoba a tvoření slov  

Zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči 

- používá a rozlišuje písmena v grafické podobě a hlásky ve zvukové podobě  

- dodržuje správné tempo, intonaci a přízvuk v určité komunikační situaci  

Slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, - osvojuje si pravopis souhláskových skupin  
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

synonyma, homonyma - rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, 
homonyma  

- rozpoznává slova spisovná a nespisovná  

Stavba slova - určuje kořen, část předponovou, příponovou a koncovku  

Tvarosloví - slovní druhy, tvary slov - vyhledává slovotvorné základy  

Skladba - základní skladební dvojice - hledá základní skladební dvojici  

Skladba - věta jednoduchá a souvětí - v neúplné skladební dvojici označuje základ věty  

- rozpoznává větu jednoduchou a souvětí  

- změní větu jednoduchou v souvětí  

Pravopis - lexikální - určuje slovní druhy  

- rozlišuje slova ohebná a neohebná  

- skloňuje podstatná a přídavná jména, časuje slovesa  

- určuje mluvnické kategorie podstatných, přídavných jmen a sloves  

- rozezná druhy přídavných jmen  

Pravopis - základy morfologického (koncovky podstatných jmen a 
přídavných jmen tvrdých a měkkých) 

- používá vhodné spojovací výrazy, obměňuje je  

- píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách  

- volí vhodné koncovky podstatných a přídavných jmen tvrdých a měkkých  

Pravopis - syntaktický (shoda přísudku s holým podmětem) - využívá správné tvary slovních druhů ve svém mluveném projevu  

- používá vhodné spojovací výrazy, obměňuje je  

- píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách  

6. LV: Zážitkové čtení a naslouchání  

Čtení a naslouchání - čte a předčítá literární texty  

- vyjadřuje své dojmy a názory z četby a zaznamená je  

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

- reprodukuje text dle svých schopností  

- tvoří literární text na dané téma  

- přednáší literární text  

- dramatizuje povídku, pohádku  
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

- vytvoří vlastní výtvarný doprovod  

Poslech literárních textů - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů  

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

- orientuje se v dětské literatuře  

- porovnává ilustrace některých výtvarníků  

- ovládá a používá základní literární pojmy  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

   

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zaznamenává podstatné informace z textu <-- Anglický jazyk -> 5. ročník -> - rozumí obsahu jednoduchých textů a vyhledá 
požadovanou informaci 

- čte plynule, s porozuměním, potichu i 
nahlas 

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> - poznává a učí se sousední státy 

- naslouchá a reprodukuje obsah sdělení <-- Hudební výchova -> 5. ročník -> - zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i dvojhlase, v mollových i durových tóninách 

- řídí se orientačními prvky v textu <-- Výtvarná výchova -> 5. ročník -> - hraje si a experimentuje s písmeny, 
nápisy, uplatňuje kreativní myšlení 

    

 

Český jazyk a literatura 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence pracovní 
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Český jazyk a literatura 6. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

Učivo ŠVP výstupy 

1. JV: Národní jazyk  

Útvary národního jazyka 

- vysvětlí termíny: národní jazyk, slovanské jazyky, spisovná čeština, 
nespisovná čeština (nářečí, slang, argot).  

Spisovná čeština 

Nespisovné útvary 

Slovanské jazyky 

2. JV: Stavba slova  

Odvozování slov - určí předponu, kořen, příponu, koncovku  

Slova příbuzná - rozezná slova příbuzná, rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov  

Procvičení pravopisu - zvládne systematickým procvičováním:  

- užití zdvojených souhlásek,  

- pravopis skupin –bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně,  

- psaní předpon s-, z-, vz-,  

- psaní předložek s, z  

- psaní i/y po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova)  

3. JV: Tvarosloví  

Slovní druhy - rozliší slova ohebná a neohebná  

- objasní věcný a mluvnický význam slov  

- rozpozná jednotlivé slovní druhy  
Věcný a mluvnický význam slov 

Mluvnické kategorie - určí jednotlivé mluvnické kategorie  
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4. JV: Podstatná jména  

Podstatná jména konkrétní/abstraktní - rozpozná podstatná jména v textu  

- určí mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor  

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková - vysvětlí rozdíl mezi podstatnými jmény konkrétními/podstatnými jmény 
abstraktními, podstatnými jmény pomnožnými, hromadnými a látkovými, 
podstatnými jmény obecnými a vlastními.  

Podstatná jména obecná a vlastní 

Tvary podstatných jmen podle vzorů - procvičí tvary podstatných jmen podle příslušných vzorů  

Některé odchylky od pravidel skloňování podstatných jmen - rozpozná a vytvoří duálové tvary (části těla – ruce, nohy, oči, uši, ramena, 
kolena, prsa)  

- uvědomí si možnost kolísáním tvarů vzorů píseň/kost, krácením 
kmenových samohlásek  

5. JV: Jazykové příručky  

Pravidla českého pravopisu - pracuje s jazykovými příručkami  

- orientuje se v Pravidlech českého pravopisu podle obsahu  

- dokáže vyhledat zadaná slova  

- rozumí informacím uvedeným u jednotlivých hesel  

- využívá Pravidla českého jazyka ke správnému pravopisu  

Slovník spisovné češtiny - ve Slovníku spisovné češtiny se orientuje podle obsahu, využívá seznam 
zkratek  

Spisovná mluvnice češtiny - ve Spisovné mluvnici češtiny zjišťuje význam slov, rozšiřuje si slovní zásobu, 
vyhledává poučení  

6. JV: Přídavná jména  

Druhy přídavných jmen - vyjmenuje druhy přídavných jmen  

Pravopis koncovek přídavných jmen - zdůvodní pravopis koncovek  

Přísloví a přirovnání - definuje a rozpozná přísloví, přirovnání  

- vysvětlí význam přísloví  

Pravopis skupin – čtí, -ští, -čcí - vytvoří tvary mn. č. – čtí, -ští, -čcí  

Stupňování přídavných jmen - objasní podstatu stupňování přídavných jmen a dokáže vytvořit 2. a 3. 
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stupeň přídavných jmen  

Hláskové změny - pozoruje hláskové změny a pamatuje si nepravidelné tvary  

Skloňování přídavných jmen - skloňuje přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací  

Jmenné tvary přídavných jmen - zná jmenné tvary přídavných jmen  

7. JV: Zájmena  

Druhy zájmen - rozliší druhy zájmen  

Tvary zájmen - používá správné tvary zájmen, zájmena v příslovích, tvary sebou a s sebou  

Skloňování zájmen - skloňuje podle tvarů ten,náš, zájmeno jenž, zájmena můj, tvůj, svůj, 
zájmena týž, tentýž  

8. JV: Číslovky  

Druhy číslovek - rozliší druhy číslovek  

Psaní číslovek - ovládá psaní číslovek, skloňování číslovek, správné čtení číslovek.  

Skloňování číslovek 
- rozliší druhy číslovek  

Správné čtení číslovek 

9. JV: Slovesa  

Slovesné tvary určité/neurčité - určí mluvnické kategorie osoba, číslo, čas a způsob, slovesný tvar určitý a 
neurčitý, slovesný tvar jednoduchý a složený  Slovesné tvary jednoduché/složené 

Pravopis v příčestí - umí pravopis i/y v příčestí  

Podmiňovací způsob - pozná tvary podmiňovacího způsobu v čase přítomném, podmiňovacího 
způsobu v čase minulém  Slovesný čas 

- rozliší tvary času přítomného, minulého, budoucího, kdy tvar slovesa 
vyjadřuje čas přítomný a kdy čas budoucí  

10. JV: Skladba  

Věta jednoduchá - rozpozná a objasní pojmy věta jednoduchá/souvětí  

Základní větné členy - rozpozná a objasní základní skladební dvojice - základní větné členy  

Podmět - rozpozná a objasní podmět vyjádřený a nevyjádřený  

- rozpozná a objasní podmět holý, rozvitý a několikanásobný  
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- rozpozná a objasní podmět vyjádřený různými slovními druhy  

- rozpozná a objasní pojmy podmět v množném čísle  

- rozpozná a objasní pojmy několikanásobný podmět v množném číslo  

Přísudek - rozpozná a objasní přísudek holý, rozvitý, několikanásobný  

Shoda přísudku s podmětem - rozpozná a objasní shodu přísudku s podmětem  

Rozvíjející větné členy - rozpozná a objasní pojmy koncovky sloves v příč. minulém  

Přívlastek - pamatuje si závislost PK na podstatném jméně,  

- vyhledá v textu a vysvětlí podstatu PKs a PKn, PK holý, rozvitý, 
několikanásobný.  

Předmět - určí a objasní závislost PT na slovese a přídavném jméně, spojení PT s 
pádovými otázkami, PT holý, rozvitý, několikanásobný  

Příslovečné určení - zdůvodní a rozliší závislost PU na slovese, přídavném jméně a příslovci, 
PUM, PUČ, PUZ.  

11. JV: Grafické znázornění věty  

Grafické znázornění věty - oddělí od sebe část podmětovou, část přísudkovou  

- vytváří věty podle uvedeného grafického znázornění,  

- pozná slova, která nejsou větnými členy  

12. JV: Souvětí  

Souvětí - vysvětlí, rozpozná a prakticky využije poznatky co je věta, věta jednoduchá, 
souvětí, určování počtu vět v souvětí, spojování jednotlivých vět v souvětí  

13. JV: Zvuková stránka jazyka - hlásky  

Samohlásky - pozná samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, měkké, 
obojetné, spisovná a nespisovná výslovnost hlásek, výslovnost 
souhláskových skupin, souhlásky znělé a neznělé  

Souhlásky - zaměří se na výslovnost stejných souhlásek, splývání hlásek v 
souhláskových skupinách, zjednodušenou výslovnost některých 
souhláskových skupin  

Výslovnost 

Souhlásky znělé a neznělé - zvládá dělení hlásek 
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Obtížné jevy - zaměří se na výslovnost stejných souhlásek, splývání hlásek v 
souhláskových skupinách, zjednodušenou výslovnost některých 
souhláskových skupin  

14. JV: Zvuková stránka jazyka - slova a věty  

Přízvuk, větná melidie, tempo a pauzy - správně používá slovní přízvuk, větnou melodii, tempo a pauzy.  

15. LV: Bajky  

Ezop, Jean de la Fontaine, A. Krylov, J. Žáček - vysvětlí podstatu bajky, úlohu zvířat a rostlin  

- vyhledá poučení  

- čte s porozuměním text a dokáže ho reprodukovat  

16. LV: Pohádky  

Jul. Košnář, I.Olbracht, J. Werich, J. Drda - vyjmenuje charakteristické znaky pohádky, základní druhy pohádek, jména 
našich největších sběratelů pohádek (Erben, Němcová, Kubín…)  

- charakterizuje hlavního hrdinu  

- převypráví děj známé pohádky  

- dovypráví zbývající děj na základě přečtení počátku pohádky  

- orientuje se v textu  

17. LV: Pověsti  

E. Petiška, H. Doskočilová, Augusta-Honzák, A.Jirásek, F. Kožík - vyvodí z textu charakteristické znaky pověsti  

- porovná pověst s pohádkou  

- najde pravdivé jádro  

- zapamatuje si a stručně převypráví známou pověst  

- pokusí se najít regionální pověsti  

18. LV: Poezie  

J. Seifert, F. Hrubín, J. Kainar, J. Skácel, J. Suchý - vyhledá rozdíly mezi prózou a poezií  

- rozliší básně s dějem (epiku) od básní nedělových (lyrika)  

- vysvětlí pojmy verš, sloka, rým  

- zarecituje báseň na základě vlastního výběru  
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- přečte K. J. Erben: Kytice, J. Neruda: Romance o Karlu IV.  

19. LV: Balady a romance  

Lidové balady, Tři dcery - autoři: K. J. Erben, J. Neruda - vyvodí rozdíl mezi pojmy balada a romance  

- vymezí charakteristické znaky balady a romance  

20. LV: Svět fantazie  

J. Swift: Guliver mezi liliputy, J. R. R. Tolkien : Hobit, M. Macourek - s porozuměním přečte ukázky z oblasti dobrodružné literatury, fantasy, sci-
fi, uvědomí si rozdíl mezi hodnotnou a konzumní literaturou  

- doplní další knihy stejného žánru  

21. LV: Odraz přírody v literatuře  

O. Pavel, K. Čapek, K. Nový - s porozuměním přečte ukázky z knih literatury o přírodě a knih se zvířecím 
hrdinou  

- formuluje vztah k přírodě a zvířatům  

22. KSV: Popis  

Postup při psaní popisu - definuje pojem popis  

- navrhne postup při popisu  

- sestaví osnovu popisu  

Popis budovy - systematicky popíše budovu podle fotografie  

Popis místnosti - vytvoří výslednou samostatnou práci (popis pokoje, třídy…)  

Popis a charakteristika osoby - objasní rozdílnost mezi vnějším popisem a charakteristikou  

- vytvoří stručný popis blízké osoby  

23. KSV: Vypravování  

Využití jazykových prostředků - dokáže definovat slohový útvar vypravování  

- vhodně vybírá slovesa při vypravování příběhu  

- využívá možností obohacovat děj např. záměnou slovesného času, přímou 
řečí, zvoláním či vhodným přirovnáním  

- napíše kratší vypravování na zadané téma, na základě poznatků o jazyce a 
stylu vytvoří gramaticky i větně správný písemný projev, tvořivě přistupuje k 
textu.  
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- vyslechne část příběhu a na základě své fantazie jej dokončí; v mluveném 
projevu využívá shodně neverbálních, verbálních i paralingválních 
prostředků řeči.  

Sestavení osnovy (úvod, stať, závěr) - sestaví vhodně heslovitou osnovu  

- na základě poslechu příběhu vytvoří osnovu a podle ní pak dokáže příběh 
znovu převyprávět  

24. KSV: Dopis  

Dopis úřední/ osobní - objasní rozdíly mezi úředním dopisem na základě vztahu pisatele k 
adresátovi  

- rozliší rozdílnou formu osobního a úředního dopisu, uspořádá informace z 
textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text (mezivětná 
návaznost)  

Forma osobního dopisu - napíše soukromý dopis (zvolí vhodné oslovení, používá vhodné jazykové 
prostředky, správně umístí datum a podepíše vlastní rukou)  

25. KSV: Jednoduché komunikační žánry  

Zpráva, oznámení - vysvětlí společné i rozdílné rysy zprávy a oznámení  

- v denním tisku vyhledá zprávu a oznámení  

- zformuluje krátkou zprávu  

26. KSV: Výtah  

Výtah z odborného textu - definuje pojem výtah  

- s porozuměním přečte text a vybere z něj hlavní myšlenky, vyhledá klíčová 
slova, vytvoří si poznámky, výtah z textu, samostatně připraví a přednese 
referát.  

- podle vlastního zájmu vyhledá a přečte odborný článek, vytvoří výtah se 
všemi náležitostmi  

- vyjmenuje základní náležitosti výtahu z odborného textu (název článku, 
jméno autora, rok vydání, příp. část či kapitola)  

27. KSV: Výpisek  

Výpisek - definuje pojem výpisek  
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28. KSV: Vyplňování jednoduchých tiskopisů  

Vyplňování jednoduchých tiskopisů - s porozuměním přečte text a v bodech stručně a přehledně zachytí 
nejdůležitější informace, využívá základy studijního čtení  

- vyplní běžné úřední nebo poštovní formuláře (podací lístek, peněžní lístek, 
složenku)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- rozliší druhy číslovek <-- Matematika -> 6. ročník -> - násobí a dělí DČ 10, 100, 1000 

- definuje pojem výpisek <-- Matematika -> 6. ročník -> - řeší jednoduché slovní úlohy 

- vyhledá rozdíly mezi prózou a poezií <-- Dějepis -> 6. ročník -> - vysvětlí vliv přírodních podmínek na vznik a vývoj 
státu 

- vyvodí z textu charakteristické znaky pověsti <-- Dějepis -> 6. ročník -> - vysvětlí vliv přírodních podmínek na vznik a vývoj 
státu 

- vyvodí z textu charakteristické znaky pověsti <-- Dějepis -> 6. ročník -> - vysvětlí význam styků Řeků s okolním světem 

- vysvětlí termíny: národní jazyk, slovanské 
jazyky, spisovná čeština, nespisovná čeština 
(nářečí, slang,argot). 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> - učí se chápat formy státní moci (král, císař, 
republika) 

- pokusí se najít regionální pověsti <-- Výchova k občanství -> 6. ročník -> - zvládne uvést příklady 
nejvýznamnějších míst, památek, událostí a osobností českých zemí 

- vysvětlí podstatu bajky, úlohu zvířat a 
rostlin 

<-- Hudební výchova -> 6. ročník -> - umí rozlišit lidovou a umělou píseň, 
melodram, muzikál, operu a operetu 

- užití zdvojených souhlásek, <-- Hudební výchova -> 6. ročník -> - dokáže podle svých individuálních dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně zpívat v jednohlase, popř. v dvojhlase, 
trojhlase 

- definuje pojem popis <-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - při vlastní tvůrčí činnosti objevuje 
možnosti barvy, sleduje barevné kontrasty, vytváří různé odstíny barev, 
odhaluje vliv barvy na vnímání proporcí a prostoru 

- systematicky popíše budovu podle 
fotografie 

<-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - zaměřuje se na výtvarnou práci jako na 
prostředek k zachycení dojmů, zkušeností 

- zapamatuje si a stručně převypráví známou 
pověst 

<-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - rozlišuje mezi jednotlivými typy 
výtvarných činností, pozná základní techniky, kterými vznikala výsledná 
výtvarná díla 

- definuje pojem popis <-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - zaměřuje se na výtvarnou práci jako na 
prostředek k zachycení dojmů, zkušeností 

- vyhledá rozdíly mezi prózou a poezií <-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - vnímá tvorbu některých předních českých 
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ilustrátorů (próza i poezie), hledá propojenost mezi ilustrací a textem 

- vyvodí z textu charakteristické znaky pověsti <-- Dějepis -> 6. ročník -> - seznámí se s projevy náboženských představ 

- vysvětlí termíny: národní jazyk, slovanské 
jazyky, spisovná čeština, nespisovná čeština 
(nářečí, slang,argot). 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> - uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy 

    

Český jazyk a literatura 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. JV: Tvarosloví  

Slovní druhy - rozpozná slova ohebná a neohebná; jednotlivé slovní druhy  

Ohebné slovní druhy(Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky) - zdůvodní koncovky podstatných jmen, přídavných jmen  

- určí mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a stupeň 
přídavného jména  

- rozpozná druhy přídavných jmen, zájmen, číslovek  

- skloňuje správně ohebné slovní druhy  

Slovesa - rozpozná jednoduché a složené slovesné tvary  

- určí mluvnické kategorie - osobu, místo, čas, způsob  

- seznámí se slovesným rodem  

Neohebné slovní druhy - rozpozná slova ohebná a neohebná; jednotlivé slovní druhy  

Příslovce - rozlišuje druhy příslovcí  

- stupňuje příslovce  
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- pozná v textu příslovečné spřežky, zdůvodní jejich pravopis  

Předložky - rozezná druhy předložek  

- určuje pády, se kterými se předložky pojí.  

- vyhledává ve SMČ poučení o kladení přízvuku na předložku  

Spojky - rozdělí spojky na souřadicí a podřadicí (chápe jejich funkci)  

- uplatňuje pravidla kladení interpunkční čárky v praxi  

Částice - pozná částici v textu  

Citoslovce - rozpozná význam citoslovcí  

2. JV: Stavba slova  

Odvozování slov - určí předponu, kořen, příponu, koncovku  

Slova příbuzná - rozezná slova příbuzná  

Procvičení pravopisu - zvládne užití zdvojených souhlásek, pravopis skupin –bě/bje, pě, vě/vje, 
mě/mně, psaní předpon s-, z-, vz-; psaní předložek s, z; psaní i/y po 
obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova)  

3. JV: Větná skladba  

Druhy vět podle postoje mluvčího - zopakuje si rozdělení vět podle postoje mluvčího  

Otázky - objasní význam pojmů: otázka zjišťovací, otázka doplňovací, otázka 
vylučovací.  

Věty jednočlenné a dvojčlenné - rozpozná větu jednočlennou a dvojčlennou, dokáže je definovat  

Větné ekvivalenty - objasní pojem větný ekvivalent  

Podmět - vyhledá v textu podmět  

- rozezná typy podmětu  

Vedlejší věta podmětná - nahrazuje v textu podmět (větný člen) vedlejší větou podmětnou  

Přísudek - vyhledá v textu přísudek, rozliší typ přísudku  

Vedlejší věta přísudková - nahradí v textu přísudek vedlejší větou přísudkovou  

Shoda přísudku s podmětem - definuje pojem shoda přísudku s podmětem, pravidlo převádí do praxe  

Předmět - definuje předmět, jeho znaky, pozná předmět ve větě  
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Vedlejší věta předmětná - vyhledá VV předmětnou v textu  

- nahrazuje VV předmětnou předmětem  

Příslovečné určení - vyjmenuje druhy příslovečného určení  

- určí druh příslovečného určení  

Vedlejší věta příslovečná - vyjmenuje druhy VV příslovečných  

- nahradí příslovečné určení vedlejší větou  

Přívlastek - vymezí pojem přívlastek a charakteristické znaky přívlastku  

- rozliší přívlastek shodný a přívlastek neshodný  

Přívlastek postupně rozvíjející - rozpozná přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, správně 
používá interpunkční čárku  

Vedlejší věta přívlastková - charakterizuje základní znaky vedlejší věty přívlastkové  

- rozpozná vloženou vedlejší větu přívlastkovou  

Doplněk - definuje tento větný člen, jeho dvojí závislost  

- vyhledá doplňky v textu  

Vedlejší věta doplňková - vysvětlí pojem VV doplňková, uvede nejčastější spojovací výrazy  

Přístavek - objasní podstatu přístavku  

- doplňuje do vět vhodné přístavky.  

4. JV: Pravopis  

Psaní velkých písmen - průběžně procvičí pravopis probraných jevů  

- vymezí a aplikuje pravidla psaní velkých písmen u podstatných jmen 
vlastních  

5. JV: Nauka o tvoření slov  

Obohacování slovní zásoby - vysvětlí pojmy: archaismy, historismy a neologismy  

- objasní pojmy: odvozování, skládání, zkracování  

Způsoby tvoření slov: odvozování, skládání, zkracování - rozdělí slova podle způsobu jejich vzniku  

- určí slovo základové, odvozené, vyhledá slovotvorný základ a prostředek  

- na příkladech demonstruje znalost stavby slova  
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- v textu vyhledá slova odvozená a třídí je podle slovotvorných prostředků  

- analyzuje složená slova  

- tvoří složeniny  

- vyhledá v textu zkratky a vyvozuje, jak vznikly  

6. JV: Nauka o významu slov  

Slovo, věcný a mluvnický význam (sousloví a rčení) - definuje, co je slovo, vysvětlí jeho významy a uvede příklady  

Slova jednoznačná a mnohoznačná - vysvětlí rozdíl mezi slovy jednoznačnými a mnohoznačnými  

Slovo, sousloví - objasní pojem sousloví  

- objasní význam pojmu sousloví, vyhledává sousloví v textu  

Synonyma - aplikuje znalost pojmu synonymum v textu  

Antonyma - dokáže objasnit pojem antonymum  

Homonyma - dokáže objasnit pojem homonymum  

Termíny - vysvětlí pojem termín, v textu vyhledá odborné názvy  

- rozlišuje jednoslovné a víceslovné termíny  

7. LV: Bajky  

Ezop 
Jean de la Fontaine 
I. A. Krylov 
K. Čapek 

- vysvětlí podstatu bajky, co je to personifikace a alegorie, pojmy přísloví, 
rčení, pranostika  

- vyjmenuje jména nejznámějších autorů bajek  

8. LV: Báje, pověsti, letopisy  

I.Olbracht 
E.Petiška 
V. Vančura 

- vysvětlí pojmy: lidová slovesnost, kronika, legenda, letopis, pověst, 
historický román, historická divadelní hra 

- vyjmenuje a charakterizuje některé z významných biblických postav, 
některé z postav řecké antické mytologie  

- vyjmenuje jména našich nejstarších známých kronikářů  

9. LV: Láska k vlasti - poezie, próza  

Poezie: J. SeifertF. HalasV. NezvalJ. KainarZ. Svěrák - popíše rozdíly mezi prózou a poezií, lyrikou a epikou)  

- vyhledá v textu hlavní myšlenku  
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Próza:B. NěmcováF. Nepil - vysvětlí nové pojmy verš, sloka, rým, anafora, epifora (ukázat v textu), 
modlitba, symbol  

- vysvětlí význam slova vlastenectví  

10. LV: Významní čeští ilustrátoři - vztah literatury a výtvarného umění  

Mikoláš Aleš 
Josef Lada 
Jiří Trnka 
Josef Čapek 

- seznámí se s knihami, které ilustrovali jednotliví malíři, prohlédne si jejich 
tvorbu  

- rozezná ilustrace jednotlivých autorů.  

11. LV: Vztah člověka a přírody v literatuře  

J. Kainar 
H. Doskočilová 
J. Žáček 
J. Tomeček 

- s porozuměním přečte ukázky z prózy i poezii o přírodě a vztahu člověka 
k ní.  

- na základě ukázek formuluje vztah k přírodě a zvířatům  

12. LV: Dobrodružný život  

M. Twain 
F. Langer 
O. Pavel 
I.Procházková 
M. Zinnerová 
Z. Svěrák 
V. Steklač 
O. Hofman 

- vysvětlí pojmy: sci-fi, dobrodružná literatura, detektivní povídka, 
vzpomínková kniha, epigram.  

- vyjmenuje jména několika autorů a názvy jejich děl a základní literární 
směry  

13. LV: Svět fantazie  

J. Swift 
J. Verne 
M. Macourek 

- s porozuměním přečte ukázky z oblasti dobrodružné literatury  

- připomene si žánry: sci-fi, pohádka, fantasy  

- vysvětlí podstatu cestopisu.  

14. LV: Poezie  

A. Michna z Otradovic 
J. Neruda 

- definuje pojmy: poezie, próza, lidová píseň, epigram, modlitba, koleda, 
balada, romance, óda, kaligram  
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J.Wolker 
K. H. Mácha 
V. Hálek 
F. L. Čelakovský 
K. J. Erben 
J. Seifert 

- v textu vyhledá: téma, motiv, asociaci, přirovnání, básnický přívlastek  

15. LV: Humor v literatuře  

E. Frynta 
J. Suchý 
J. Žáček 
J. Škvorecký 
I. Jahelka 

- vyhledá citáty, „moudré rady“  

- objasní význam slov: anekdota, vtip, aforismus, situační komika/jazyková 
komika.  

16. LV: Vztah člověka ke světu - "Malí a velcí"  

Z.Svěrák 
A.de Saint Exupéry 
V. S. Vysockij 
R. Křesťan 
J. Voskovec a J. Werich 
M. Lukešová 

- zamýšlí se nad problematikou střetu světa dětského a světa dospělého, 
nad vztahy dospělých a dospívajících.  

17. KSV: Popis  

Popis výrobků a pracovních postupů - definuje pojem popis, pravidla při popisu  

- pracuje s textem, osnovou, odstavci  

Popis uměleckého díla - napíše popis předmětu a popis pracovního postupu  

- objasní pojmy ústřední motiv, 1., 2., 3. plán  

Líčení - objasní rozdíl mezi popisem a líčením  

18. KSV: Charakteristika  

Charakteristika - rozliší charakteristiku vnější a vnitřní  

Popis - vytvoří osnovu popisu  

- při tvorbě popisu využívá rčení a přirovnání  
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19. KSV: Životopis  

Psaní životopisu - z textu vyvodí všechny důležité části životopisu  

- definuje typy životopisu  

20. KSV: Vypravování  

Vypravování - dokáže aplikovat nejdůležitější postupy ve vypravování  

- pracuje s osnovou  

- vhodně volí jazykové prostředky, oživuje jimi děj  

21. KSV: Žádost  

Žádost - formuluje ustálenou podobu žádosti, její znaky  

22. KSV: Výtah  

Výtah - shrne obsah úryvku podle osnovy  

- připraví si referát o knize v ústní i písemné formě, sdělí své dojmy z 
různých filmových či divadelních představení (ústně či písemně)  

- vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně, na internetu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vysvětlí pojmy: lidová slovesnost, kronika, 
legenda, letopis, pověst, historický román, 
historická divadelní hra, 

--> Dějepis -> 7. ročník -> - rozliší počátky státu podle pověstí a histor. 
prokázané skutečnosti 

- z textu vyvodí všechny důležité části 
životopisu 

--> Dějepis -> 7. ročník -> - vyzvedne význam osobnosti Karla IV., uvede jeho 
zásluhy 

- vysvětlí pojmy: lidová slovesnost, kronika, 
legenda, letopis, pověst, historický román, 
historická divadelní hra, 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> - pochopí kultur. přínos karolínské renesance 

- z textu vyvodí všechny důležité části 
životopisu 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> - vyzvedne význam osobnosti Karla IV., uvede jeho 
zásluhy 

- vysvětlí nové pojmy verš, sloka, rým, 
anafora, epifora (ukázat v textu), modlitba, 
symbol 

<-- Hudební výchova -> 7. ročník -> - dokáže využít získaných znalostí a 
dovedností k vytvoření hudebně dramatického vystoupení 

- vysvětlí pojmy: lidová slovesnost, kronika, 
legenda, letopis, pověst, historický román, 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> - popíše život Slovanů v době jejich příchodu na naše 
území 
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historická divadelní hra, 

- definuje pojem popis, pravidla při popisu <-- Německý jazyk -> 7. ročník -> - umí popsat konkrétní osobu 

    

 

 

Český jazyk a literatura 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. JV: Obohacování slovní zásoby  

Obohacení slovní zásoby - zopakuje si vědomosti získané v 7. ročníku  

- určí předponu, kořen, příponu, koncovku  

- rozezná slova příbuzná  

- určí význam často používaných zkratek  

- rozpozná v textu stylově zabarvená slova  

- pochopí význam pojmů:archaismy, historismy, neologismy, termín  

- čte a píše správně běžně používaná cizí slova  

2. JV: Tvarosloví  

Opakování – mluvnické kategorie ohebných slovních druhů - vybere z textu konkrétní slovo, určí jeho slovní druh a mluvnické kategorie  

Skloňování obec.jmen přejatých, cizích vlastních jmen - skloňuje některá obecná jména přejatá (idea)  

- určuje rod a skloňuje přejatá obecná jména podle zakončení v 1. pádě  

Slovesný vid - aplikuje znalost pojmu slovesný vid na konkrétních slovesech, rozlišuje 
slovesa dokonavá a nedokonavá  
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3. JV: Pravopis  

Opakování - zopakuje si zásady psaní i/y v koncovkách sloves  

Vyjmenovaná slova - rozpozná v textu vyjmenovaná slova a jejich slova příbuzná  

Koncovky přídavných jmen - podle vzorů doplňuje koncovky přídavných jmen  

- procvičí si psaní předpon s-/se-, z/ze- a vz-,předložek s/se, z/ze  

- opakuje si psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně  

4. JV: Skladba  

Věty - pozná rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím, větou hlavní a vedlejší, 
souvětím souřadným a podřadným  

Zásady psaní čárky ve větě jednoduché - ve větě jednoduché vyhledá a oddělí čárkami vsuvku, přístavek, oslovení, 
členy několikanásobného větného členu, samostatný větný člen a přívlastek 
volný  

Přímá řeč - osvojí si zásady psaní přímé řeči  

Vedlejší věty - v souvětí podřadném vyhledá spojovací výraz a podle typu otázky určí druh 
vedlejší věty  

Poměr mezi souřadně spojenými větami - vyjmenuje jednotlivé poměry mezi hlavními větami a typické spojky u 
každého poměru  

- určí poměr mezi souřadně spojenými větami a rozhodne o psaní čárky  

Graf souvětí - vytváří graf souvětí  

Složité souvětí - seznámí se s pojmem složité souvětí, rozebírá složité souvětí  

5. JV: Obecné výklady o českém jazyce  

Slovanské jazyky - rozděluje slovanské jazyky do skupin  

- vysvětlí pojmy – staroslověnština, hlaholice, cyrilice  

Vrstvy slovní zásoby - pozná slova patřící ke spisovné slovní zásobě a výrazy nespisovné (slang, 
argot, obecná čeština, nářečí)  

- seznámí se s pojmem profesní mluva a v textu hledá její ukázky  

6. LV: Návraty do historie  

I. Olbracht, J. K. Tyl, A. Dumas, E. Frynta - vysvětlí pojmy: pověst, historická próza, epos, letopis, kronika  
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- dokáže říci základní údaje o Eposu o Gilgamešovi, Bibli  

7. LV: Rodný kraj  

K. Čapek, J. Skácel, F.Šrámek, V. Závada - zopakuje si a vysvětlí pojmy: lyrika, epika, poezie, próza  

- v textu vyhledá apostrofu, epiteton, personifikaci  

- vyjmenuje autory, kteří věnovali některá svá díla rodnému kraji  

8. LV: Cestopisy  

Václav Šašek z Bířkova, K. Čapek, Zikmund a Hanzelka - zná význam slova cestopis, zná nejznámější středověké cestopisy (M. Polo, 
Mandevill)  

- osvojí si poznatky o M.Zikmundovi a J. Hanzelkovi  

9. LV: Strom života – láska k přírodě  

O. Mikulášek, J. Žáček, G. Gordon Byron, J. London - vysvětlí pojmy: pranostika, přísloví, lidové písně, přírodní lyrika, 
dobrodružná literatura  

- získá informace o J. Londonovi, jeho životě a knize Bílý tesák  

10. LV: Drama  

W. Shakespeare, Bratři Čapkové, K. Sabina, V. Nezval, L. Smoljak, Z. Svěrák - vysvětlí pojmy: alegorie, libreto, scénář, inscenace, drama, rozdělí drama 
na tragédii a komedii  

- osvojí si základní informace o W. Shakespearovi, dramatu Romeo a Julie, 
dokáže charakterizovat hlavní postavy  

- vyjmenuje některé známé české dramatiky a jejich nejznámější díla  

11. LV: Válka  

R. Rolland, J. Drda, B. Hrabal, K. Kryl - vysvětlí pojmy: vzpomínkové knihy, autobiografické romány  

- vysvětlí, jak válku prožívali „obyčejní lidé“, charakterizuje hlavní hrdiny – 
Petr a Lucie, Vyšší princip, Ostře sledované vlaky  

12. LV: Příběhy psané životem  

J. Verne, F Christiane - vysvětlí pojmy: povídka, román, dobrodružná próza, detektivní próza, sci-fi, 
ich-forma, er-forma  

- zná základní informace o J. Vernovi (+některé jeho romány)  

- charakterizuje postavy z knihy My děti ze stanice ZOO  
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13. LV: Láska  

J. Seifert, V. Nezval, F. Halas, J. Skácel, J. Suchý - vysvětlí pojem milostná poezie, zapamatuje si některé autory, kteří psali 
milostnou lyriku  

14. LV: Fantazie  

J. Swift, S. Čech - vysvětlí pojmy: fantastický cestopis, utopie  

15. LV: Humor  

K. Poláček, J. Suchý, I. Jahelka - vysvětlí pojmy: anekdota, aforismus  

16. LV: Spojení literatury s hudbou  

V. Vysockij, K. Kryl, J. Nohavica, V. Rédl, M. Eben - uvědomí si těsné propojení literárních a hudebních textů  

- zapamatuje si významné české textaře a písničkáře  

17. LV: Úvahové texty  

J. Werich, B. MacDonaldová, R. Fulghum, R. Křesťan - uvědomí si propojení publicistiky a krásné literatury  

- vysvětlí pojem fejeton  

18. KSV: Úvod k výuce slohu  

Stylistika a jazykové styly - vysvětlí pojem stylistika  

- rozliší jednotlivé jazykové styly  

- tvoří jazykové projevy s důrazem na smysluplnost, srozumitelnost, 
pestrost  

- vytváří a rozvíjí svůj osobní styl  

19. KSV: Výtah  

Výtah - definuje pojem výtah  

- osvojí si základní pravidla výtahu  

- pracuje s odborným textem, vyhledává v něm klíčová slova  

- shrne obsah úryvku podle osnovy  

- osvojí si pravidla výpisku  

- vytváří zpětně souvislý text z vlastních poznámek  

20. KSV: Charakteristika literární postavy  
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Charakteristika literárních postav - zopakuje si poznatky o charakteristice z nižších ročníků  

- snaží se na základě literární předlohy provést vnější i vnitřní charakteristiku 
literární postavy  

21. KSV: Výklad  

Výklad - vytváří věcný, obsahově správný a srozumitelný výklad na určité téma  

- formuluje myšlenky a názory v logickém sledu  

- osvojí si získávání potřebných informací z dostupných informačních zdrojů  

- používá termíny a vhodné jazykové prostředky  

22. KSV: Líčení  

Líčení - definuje pojem líčení  

- pracuje s textem, sestaví osnovu, obohacuje si slovní zásobu  

- popíše určitou skutečnost s cílem zapůsobit na pocity a představy čtenáře  

- užívá neobvyklá jazyková vyjádření, na jejichž základě vytváří svůj osobní 
autorský styl  

23. KSV: Úvaha  

Úvaha - definuje pojem úvaha  

- zamýšlí se nad určitým problémem, prezentuje vlastní názor  

- umění argumentace a respektování jiného názoru  

24. KSV: Souhrnné poučení o slohu  

Souhrnné poučení o slohu - pří ústním i písemném projevu respektuje zásady výstavby textu  

- orientuje se ve slohových postupech a slohových útvarech  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- pochopí význam pojmů:archaismy, 
historismy, neologismy, termín 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - zná Pythagorovu větu 

- rozezná slova příbuzná <-- Matematika -> 8. ročník -> - zapíše do tabulky výsledky jednoduchého 
statistického šetření 

- vysvětlí, jak válku prožívali „obyčejní lidé“, 
charakterizuje hlavní hrdiny – Petr a Lucie, 
Vyšší princip, Ostře sledované vlaky 

<-- Dějepis -> 8. ročník -> - vypráví o Napoleonovi a jeho taženích 

- pří ústním i písemném projevu respektuje 
zásady výstavby textu 

<-- Hudební výchova -> 8. ročník -> - dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného 
slova 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. JV: Slovanské jazyky  

Slovanské jazyky - vyjmenuje slovanské jazyky  

- osvojí si informace o některých neslovanských jazycích  

2. JV: Obecné výklady o jazyce  

Obecné výklady o jazyce - opakuje si pojmy: spisovná, obecná čeština, nářečí, slang, argot  

3. JV: Zvuková stránka jazyka  

Opakování - rozpozná: samohlásky a souhlásky znělé a neznělé  

- vysvětlí spodobu znělosti, uvede příklady  

- zopakuje si poznatky o větném přízvuku a intonaci  

4. JV: Tvoření slov  

Slovotvorný rozbor - rozpoznává kořen slova, předpony, přípony, koncovky  

- vysvětlí pojmy slovotvorný základ, základové slovo  

Způsoby tvoření slov - zopakuje si způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování)  

- vytváří slova přechylováním  

- vyhledá ve SSČ neznámější zkratky  

5. JV: Význam slova  

Význam slova - zopakuje si pojmy: slovo nadřazené, podřazené, souřadné  

- rozpozná slova jednoznačná/mnohoznačná  

- vyhledá synonyma, homonyma, antonyma  

- uvede příklad sousloví  
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- rozliší metaforu, metonymii  

- vyhledá v textu odborné názvy, rozliší domácí, cizí, jednoslovné, víceslovné  

6. JV: Pravopis  

Pravopis - zopakuje si a upevní vědomosti z předchozích ročníků  

- utvrzuje si obecné zásady psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů  

7. JV: Tvarosloví  

Tvarosloví - rozliší podstatná jména konkrétní a abstraktní; pomnožná, hromadná a 
látková  

- určuje ml. kategorie u pod. jmen  

- vyhledá a rozliší přídavná jména podle druhů, určuje jejich mluvnické 
kategorie, stupňuje je  

- vyjmenuje jednotlivé druhy zájmen, rozpozná je v textu, uvádí pád, kde je 
to možné také číslo a rod  

- rozlišuje druhy číslovek, skloňuje číslovky dvě, obě, tři, čtyři  

- opakuje si skloňování obecných jmen přejatých (např. cyklus, datum…)  

- skloňuje správně cizí vlastní jména  

- zrekapituluje své znalosti o slovesech  

- určuje ml. významy sloves  

- seznámí se orientačně se vzory slovesných tříd  

- rozpozná v textu přechodníky  

- rozliší druhy příslovcí, stupňuje je  

- určí pády v předložkových vazbách  

- rozliší spojky souřadicí a podřadicí (zná jejich funkci)  

- v textu vyhledá částice a citoslovce  

8. JV: Skladba  

Stavba věty a souvětí - určuje významové poměry mezi hlavními větami, zná nejčastější spojovací 
výrazy  

- seznámí se se souřadně spojenými vedlejšími větami  
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Věty podle postoje mluvčího - definuje věty podle postoje mluvčího  

Věty dvojčlenné a jednočlenné - vysvětlí rozdíl mezi dvojčlennými a jednočlennými větami, pozná větný 
ekvivalent  

Skladební dvojice - rozlišuje otázky zjišťovací, doplňovací  

- seznámí se s pojmy: shoda, řízenost, přimykání  

- určí základní větné členy, způsoby jejich vyjádření  

- definuje rozvíjející větné členy, charakterizuje a vyhledává je v textu, 
graficky zobrazí stavbu věty  

- rozlišuje větu hlavní, vedlejší, řídící a závislou  

Souvětí (souřadné/podřadné) - charakterizuje typ souvětí  

- zopakuje si druhy VV  

- graficky zachytí složité souvětí  

9. JV: Řeč přímá a nepřímá  

Řeč přímá a nepřímá - rozliší větu uvozovací a přímou řeč  

- správě píše uvozovky, interpunkci a velká písmena  

- převádí přímou řeč na nepřímou a opačně  

10. JV: Samostatný větný člen  

Oslovení 

- v textu vyhledává příklady, doplňuje správnou interpunkci  Vsuvka 

Věta neúplná 

11. JV: Zásady českého slovosledu  

Zásady českého slovosledu - seznamuje se s pojmy: východisko a jádro, mluvnický a rytmický činitel  

- opravuje pořádek slov v zadaných větách  

12. LV: Nejstarší literární památky  

Epos o Gilgamešovi, Bible, Lao C´ - seznámí se s nejstaršími literárními památkami  

13. LV: Antická literatura  

Homér, Sapfó, Anakreón, Ezop, Eurípidés, Aristofanés, Platón, Ovidius, - vyjmenuje oblíbené žánry antické literatury a jejich znaky a jména 
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Petronius nejslavnějších řeckých a římských autorů  

- zapamatuje si děj nejstarších řeckých eposů  

- zopakuje si pojmy: epos, bajka, drama (znaky antického dramatu), óda  

14. LV: Mimoevropské literatury  

Korán, Kalidása, Li Po - seznámí se s nejvýraznějšími památkami mimoevropských kultur  

15. LV: Středověká literatura  

Píseň o Rolandovi, Píseň o Nibelunzích, Tristan a Izolda, Artušovská tématika - pozná ukázky středověkých hrdinských eposů, charakterizuje středověkého 
hrdinu, zařadí jednotlivé mýtické postavy do konkrétní evropské kultury  

16. LV: Počátky našeho písemnictví  

Proglas, Kosmas, Alexandreis, Dalimilova kronika, Středověké písně, 
Husitská literatura, Legendy 

- přečte ukázky našich nejstarších písemných památek, uvědomí si spojitost 
historického vývoje s vývojem literatury (Staroslověnské období)  

- objasní pojmy kronika, píseň, legenda  

17. LV: Renesanční a barokní literatura  

Itálie - Alighieri, Boccaccio… - seznámí se s historickou situací doby, se změnou pohledu na funkci 
literatury  Francie – Villon, Rabelais 

Španělsko – Cervantes y Saaverda, Lope de Vega - přečte ukázky tvorby renesančních autorů, zapamatuje si děj některých 
Shakepearových dramat  Anglie - Shakespeare 

18. LV: Renesance, humanismus a baroko v české literatuře  

Jan Campanus, Jan Amos Komenský, Bedřich Briedel - přečte ukázky z humanistické a renesanční literatury, seznámí se s cíly 
české literatury  

- získá informace o osobnosti Jana Amose Komenského  

19. LV: Literatura klasicismu a osvícenství  

Jean de La Fontaine, Moliére, Voltaire, Goethe, Schiller - seznámí se s tvorbou francouzských a německých spisovatelů 18.století  

20. LV: Literatura 19. století  

Romantismus - Byron, Shelly, Puškin - uvede rozdíly mezi romantickou a realistickou literaturou  

Realismus - Balzac, Dickens - zapamatuje si základní informace o některých autorech 19. století a o jejich 
nejznámějších dílech  

Prokletí básníci - Baudelaire, Poe, Wilde - objasní pojem román  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

69 

Český jazyk a literatura 9. ročník  

21. LV: České národní obrození a literatura 19. století  

Dobrovský, Jungmann, Kollár, Tyl, Čelakovský, Erben, Mácha, Borovský, 
Neruda, Vrchlický, Čech, Sládek, Mrštíkové 

- seznámí se s dobou národního obrození a jejími cíli, charakterizuje cíle 
tehdejší literatury  

- zopakuje si pojmy:balada, sociální balada romance, epigram, vědecká 
literatura, drama  

22. LV: Literatura 20. století  

Kipling, Apollinaire, Remarque, Jesenin, Pasternak, Antoine de Saint-
Exupéry, Hemingway, Orwel, Ionesco... 

- vysvětlí odraz historických událostí v literatuře  

- zapamatuje si základní informace o některých autorech tohoto období a o 
jejich nejvýznamnějších dílech  

23. LV: Česká literatura 20. století  

Machar, Bezruč, Wolker, Nezval, Seifert, Hrubín, Čapek, Voskovec, Werich, 
Hrabal, Kolář, Havel, Skácel, Škvorecký, Žáček, Viewegh 

- zapamatuje si informace o některých autorech tohoto období a o jejich 
nejvýznamnějších dílech  

24. LV: Rómská literatura  

Demeterová, Fabiánová - hledá spojitosti mezi literaturou českou a romskou  

25. KSV: Výklad  

Výklad - sleduje výstavbu odborného textu, sestavuje osnovu  

- zpracuje výklad odborného textu  

26. KSV: Popis a charakteristika  

Popis pracovního postupu - opakuje si popis pracovního postupu, připraví stručný popis pracovního 
postupu laboratorního pokusu  

Subjektivně zabarvený popis - zopakuje si pojmy: básnické přirovnání, epiteton, personifikace, metafora  

- napíše podle umělecké fotografie osnovu a líčení  

Charakteristika - pracuje s textem – vyhledává použité postupy a prostředky  

- vypracuje charakteristiku  

27. KSV: Vypravování  

Vypravování - zopakuje si všechny vlastnosti vypravování a prostředky oživení děje  

- pracuje s textem, sestaví osnovu, převypráví příběh  

- vypráví oblíbenou scénu z filmu nebo z četby (dbá na výrazný přednes)  
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28. KSV: Úvaha  

Úvaha - upevní si vědomosti z 8. ročníku, uvažuje nad různými problémy  

- napíše úvahu na libovolné téma  

29. KSV: Diskuse  

Diskuse - vyjmenuje charakteristické rysy a průběh diskuse  

- pracuje ve skupině – vybere si téma a zinscenuje průběh diskuse  

30. KSV: Fejeton  

Fejeton - po přečtení ukázky charakterizuje fejeton  

- v denním tisku vyhledá fejeton  

- vytvoří krátký fejeton na libovolné téma  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vysvětlí odraz historických událostí v literatuře --> Dějepis -> 9. ročník -> - dokáže zdůvodnit, v čem spočívala zásluha 
TGM a vznik Československa 

- vysvětlí odraz historických událostí v literatuře <-- Hudební výchova -> 9. ročník -> - poznává nejstarší hudební 
památky a umí je zařadit do historických souvislostí 

- zapamatuje si základní informace o některých autorech tohoto 
období a o jejich nejvýznamnějších dílech 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> - zapamatuje si události, které vedly ke vzniku 
samostatného Československa, učí se chápat okolnosti vzniku 
Československa 

- zapamatuje si informace o některých autorech tohoto období a o 
jejich nejvýznamnějších dílech 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> - seznámí se s vnitřní situací v naší republice v 
roce 1989 (se „sametovou revolucí“) a s vývojem v 90. letech (vznik 
ČR) 
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5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 3 4 4 3 3 3 3 25 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu - I. stupeň 
Předmět anglický jazyk je realizován v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, obor cizí jazyk. 
Anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících 1. stupně. 
Hlavním cílem jazykové výuky v prvním a druhém ročníku je vzbudit v žácích přirozený zájemo cizí jazyk, 
poskytnout jim zábavnou formou vstup do studia cizího jazyka. Žáci se seznamují především se zvukovou 
stránkou jazyka,důraz je kladen na osvojování základní slovní zásoby a jednoduchých frází hravou formou, 
spojovánívizuálního vjemu a zvukové podoby slova. 
Výuka je zaměřena na poslech a porozumění anglickému jazyku, mluvení je založeno na reprodukci 
slyšeného.Účelem výuky v dalších ročnících je, aby žáci získali kladný vztah ke studiu jazyka, osvojili si 
potřebné jazykové znalostia dovednosti k aktivnímu využití komunikace v cizím jazyce, seznámili se s 
gramatickou správnosti. Aktivity v hodinách jsouzaměřeny na nácvik, prohlubování a zdokonalování 
znalostí v oblastech receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním),produktivní řečové (ústní a písemný 
projev), komunikační (jednoduchá komunikace).Výuka seznamuje s reáliemi anglickymluvících zemí.Pomocí 
her s obrázky, demonstračními kartami, maňásky se žáci učí pozdravy, představování, pojmenovávat 
jednotlivépředměty. Pracují tak ve dvojicích či menších skupinkách pod vedením učitele, veškerá slovní 
zásoba je procvičována pomocíukázek na CD, příběhů na videu či práci s výukovým programem na 
počítači.Motivující cvičení jsou založena na poslechu a dramatizaci písniček a básniček se zaměřením na 
TPR (Total Physical Response), zahrnují rovněž rukodělné aktivity. 
 
Charakteristika předmětu - II. stupeň 
Předmět anglický jazyk se realizuje ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávání v tomto 
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Název předmětu Anglický jazyk 

předmětusměřuje k dosažení jazykových znalostí a komunikačních dovedností úrovně A2 
(podleSpolečného evropského referenčníhorámce pro jazyky). 
Vzdělávací obsah předmětu je úzce propojen s vzdělávacím obsahem volitelného předmětu konverzace v 
anglickém jazyce.Cílem vyučovacího předmětu je vzbudit zájem o tento cizí jazyk a vytvářet pozitivní vztah 
k tomuto předmětu. Žáci jsouvedení k osvojení si jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití 
komunikace v cizím jazyce. Pozornost jesoustředěna na systematický výcvik řečových dovedností (tj. ústní 
projev, reprodukce, porozumění) a osvojování sijazykových prostředků (gramatické jevy, pravopis). 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časové vymezení předmětu I. stupeň 
Výuka probíhá v kmenových třídách, počítačové a jazykové učebně. 
1.a 2. ročník 1 hodina týdně 
3. ročník 3 hodiny týdně 
4. a 5. ročník 4 hodiny týdně 

 
Organizační vymezení předmětu II. stupeň 
Třídy se dělí obvykle na vnitřně diferencované jazykové skupiny. Výuka jednotlivých skupin probíhá v 
kmenových třídáchnebo v počítačové učebně.Anglický jazyk je vyučován od 6. ročníku do 9. ročníku v 
časové dotaci 3 hodiny týdně. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- upevňuje získané znalosti prostřednictvím jednoduchých písniček a říkanek, 
- odhaduje cíl hodiny pomocí karet s obrázky, plakátů, 
- samostatně pracuje na různých typech hádanek, skládaček, hlavolamech. 
- zná a používá různé textové zdroje (učebnice, slovníky, internet atd.), 
- použitím zábavných metod učení (křížovky, rébusy, soutěže apod.) si vytváří pozitivní vztah k učení. 

Kompetence k řešení problémů: 
- řeší úkoly v rámci jednoduchých scének, 
- je konfrontován s běžnými pokyny a činnostmi prostřednictvím příběhů. 
- řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, 
- sdělí svůj názor ostatním žákům. 

Kompetence komunikativní: 
- učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky v cizím jazyce, 
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Název předmětu Anglický jazyk 

- komunikuje pomocí říkanek a písniček, 
- adekvátně reaguje na základní pokyny učitele. 
- komunikuje v průběhu práce ve dvojicích, ve skupinách, při modelových situacích, 
- porozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, 
- zformuluje jednoduché myšlenky anglicky. 

Kompetence sociální a personální: 
- přijímá různé role v krátkých scénkách, 
- plní některé úkoly ve dvojicích nebo ve skupině, učí se spolupracovat, 
- učí se poskytnout pomoc, ale také i sám o ni požádat. 
- v jednoduchých situacích si vyžádá a poskytne pomoc, radu, 
- je veden ke kooperativní činnosti ve výuce - práce ve skupinách, ve dvojicích, 
- je veden k sebehodnocení a hodnocení druhých. 

Kompetence občanské: 
- používá osvojenou látku k tomu, aby vyjádřil něco o sobě, 
- respektuje pravidla společné hry, 
- poznává zvyky a tradice anglicky mluvících zemí. 
- chápe základní kulturní rozdíly své země a anglicky mluvících zemí, 
- poznává zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích, respektuje je a uvědomuje si podobnosti i odlišnosti 
s tradicemi českými. 

Kompetence pracovní: 
- plní své povinnosti, pracuje na zadaných úkolech, 
- učí se adaptovat na různé formy činností a způsoby práce, 
- dodržuje vymezená pravidla. 
- samostatně pracuje se slovníkem, 
- bezpečně a efektivně používá pomůcky a vybavení ve třídě, 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky. 
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Anglický jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Komunikace v běžných situacích  

- Pozdrav - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje  

- chápe obsah a smysl jednoduché, pomalé konverzace dvou osob  

- Poděkování - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje  

- chápe obsah a smysl jednoduché, pomalé konverzace dvou osob  

- Představování - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje  

- chápe obsah a smysl jednoduché, pomalé konverzace dvou osob  

2. Tematické okruhy  

- Rodina 

- vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby  

- Škola 

- Pokoj 

- Domácí mazlíčci 

- Jídlo 

- Volný čas 

3. Slovní zásoba  

- Barvy, čísla, rodina, škola, hračky, mazlíčci, jídlo - vhodně používá vybrané slova z dané slovní zásoby  

- osvojí si slovní zásobu k danému učivu s pomocí vizuální předlohy  

- zopakuje slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal  

- Vánoce, Velikonoce - osvojí si slovní zásobu k danému učivu s pomocí vizuální předlohy  

- zopakuje slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal  
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Anglický jazyk 1. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- rozumí jednoduchým pokynům a větám, 
adekvátně na ně reaguje 

--> Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- vyslovuje foneticky správně v přiměřeném 
rozsahu slovní zásoby 

--> Prvouka -> 1. ročník -> - orientuje se v prostředí domova, školy, bydliště 

- vhodně používá vybrané slova z dané slovní 
zásoby 

--> Prvouka -> 1. ročník -> - uvědomuje si nebezpečí úrazů, chová se tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

- vhodně používá vybrané slova z dané slovní 
zásoby 

--> Prvouka -> 1. ročník -> - rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy 

- zopakuje slova a slovní spojení, se kterými 
se v průběhu výuky setkal 

--> Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

    

Anglický jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Komunikace v běžných situacích  

- Pozdrav - osvojí si základní anglické pozdravy  

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě  
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Anglický jazyk 2. ročník  

- Poděkování - poděkuje 

- Představování - představí se  

- Rozhovor dvou osob - chápe obsah a smysl jednoduché, pomalé konverzace dvou osob  

- s dostatkem času pochopí obsah a smysl jednoduché konverzace  

- reaguje verbálně i neverbálně na jednoduché pokyny učitele  

2. Tematické okruhy  

- Rodina - vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby  

- jednoduchým způsobem popíše svoji rodinu, školní pomůcky, domácí 
mazlíčky, jídlo, hračky  

- Škola - vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby  

- jednoduchým způsobem popíše svoji rodinu, školní pomůcky, domácí 
mazlíčky, jídlo, hračky  

- Dům - vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby  

- jednoduchým způsobem popíše svoji rodinu, školní pomůcky, domácí 
mazlíčky, jídlo, hračky  

- Zvířata - vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby  

- jednoduchým způsobem popíše svoji rodinu, školní pomůcky, domácí 
mazlíčky, jídlo, hračky  

- Vánoce, Velikonoce - vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby  

- jednoduchým způsobem popíše svoji rodinu, školní pomůcky, domácí 
mazlíčky, jídlo, hračky  

- Jídlo - vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby  

- jednoduchým způsobem popíše svoji rodinu, školní pomůcky, domácí 
mazlíčky, jídlo, hračky  

3. Slovní zásoba  

- Rodina, škola - osvojí si slovní zásobu k danému učivu s pomocí vizuální předlohy  

- Dům, zvířata - zopakuje slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal  

- Jídlo, oblečení - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova  
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Anglický jazyk 2. ročník  

- Vánoce a Velikonoce - píše slova na základě vizuální a textové přílohy  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- chápe obsah a smysl jednoduché, pomalé 
konverzace dvou osob 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> - učí se respektovat základní formy 
společenského styku 

- s dostatkem času pochopí obsah a smysl 
jednoduché konverzace 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> - pracuje s větou jako jednotkou 
projevu, dodržuje pořádek slov ve větě 

- s dostatkem času pochopí obsah a smysl 
jednoduché konverzace 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> - cvičí se ve schopnosti vypravovat a 
popisovat 

- jednoduchým způsobem popíše svoji 
rodinu, školní pomůcky, domácí mazlíčky, 
jídlo, hračky 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny 

- jednoduchým způsobem popíše svoji 
rodinu, školní pomůcky, domácí mazlíčky, 
jídlo, hračky 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy a 
přiměřeně se chová ke členům rodiny 

- s dostatkem času pochopí obsah a smysl 
jednoduché konverzace 

<-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> - pracuje s větou jako jednotkou 
projevu, dodržuje pořádek slov ve větě 
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Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Komunikace v běžných situacích  

- pozdrav 

- sdělí jednoduchým způsobem informace o osvojovaných tématech  - poděkování 

- představování 

- rozhovor dvou osob - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného a psaného textu s 
vizuální oporou  

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně verbálně 
i neverbálně  

3. Základní gramatické struktury a typy vět  

- Představení – plný tvar a stažený tvar - používá základní gramatické struktury a typy vět  

- Otázka Who? - čte krátký jednoduchý text a vyhledává informace  

- Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád - přiřazuje mluvenou a psanou podobu slova nebo slovního spojení  

- Sloveso „to be“ 

- používá základní gramatické struktury a typy vět  - Neurčitý člen „a, an“ 

- Předložky „in, on, under“ 

- Množné číslo podstatných jmen - přiřazuje mluvenou a psanou podobu slova nebo slovního spojení  

- Vazba „there is, there are“ - používá základní gramatické struktury a typy vět  

- Otázka „ How old?“ - napíše krátký text, vyplní osobní údaje do formuláře  

- Ukazovací zájmena „this, that, these, those“ - čte krátký jednoduchý text a vyhledává informace  

- Sloveso „can“ - používá základní gramatické struktury a typy vět  
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Anglický jazyk 3. ročník  

- Sloveso „have got“ 

- Nepravidelné množné číslo podstatných jmen 

2. Slovní zásoba a tvoření slov  

- Barvy, čísla - recituje a zazpívá vybrané říkanky a písničky  

- Rodina, škola 
- čte krátký jednoduchý text a vyhledává informace  

- Hračky, mazlíčci 

- Jídlo - přiřazuje mluvenou a psanou podobu slova nebo slovního spojení  

- Vánoce, Velikonoce, Halloween 
- používá základní gramatické struktury a typy vět  

- Tělo 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného a psaného textu s vizuální oporou 

--> Hudební výchova -> 3. ročník -> - rozlišuje základní hudební nástroje, 
hudební styly a žánry 

- recituje a zazpívá vybrané říkanky a písničky --> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> - recituje kratší básnický text 

- čte krátký jednoduchý text a vyhledává 
informace 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> - rozliší věty, slova, slabiky, hlásky a 
klade správně slovní přízvuk 

- přiřazuje mluvenou a psanou podobu slova 
nebo slovního spojení 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> - orientuje se v rozdělení hlásek a 
tvoření slabik 

- přiřazuje mluvenou a psanou podobu slova 
nebo slovního spojení 

--> Matematika -> 3. ročník -> - přečte a zapíše čísla 0 - 1 000 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- používá základní gramatické struktury a typy 
vět 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a 
jinými živočichy 

- používá základní gramatické struktury a typy 
vět 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - uvede nejznámější rostliny a živočichy vyskytující se 
v obci a jejím okolí, určí je podle některých částí 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného a psaného textu s vizuální oporou 

<-- Matematika -> 3. ročník -> - řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke 
sčítání a odčítání s přechodem desítky, s užitím vztahů o n-více/méně v 
oboru 0 - 1000 

- sdělí jednoduchým způsobem informace o 
osvojovaných tématech 

<-- Prvouka -> 3. ročník -> - popíše proměny přírody v jednotlivých ročních 
obdobích 

- sdělí jednoduchým způsobem informace o 
osvojovaných tématech 

<-- Prvouka -> 3. ročník -> - popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a 
jinými živočichy 

    

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Back to school  

Pozdravy, rozloučení, rozhovor - rozumí běžným pozdravům, pozdraví, představí se, zeptá se, jak se kdo má, 
popíše oblečení druhého člověka  

How are you? I am fine, thank you. - dokáže vést jednoduchý rozhovor, pojmenuje části budovy, místnosti ve 
škole, popíše vybavení třídy  

Zájmena - we, they, our, their - hovoří o skupině lidí, kde jsou, hovoří o věci, která jim patří  

Vyjadřování chuti jídla - pojmenuje různé druhy jídla, odpoví a zeptá se, zda mu chutná  

Slovní zásoba (oblečení, části a vzhled budovy, místnosti ve škole, vybavení - pracuje se slovní zásobou získanou v předešlém ročníku a hodině  
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Anglický jazyk 4. ročník  

třídy, druhy jídla) - čte a překládá daný text, rozumí jednoduchým textům, zejmána pokud má 
k dispozici vizuální oporu  

2. Friends and family  

I am sorry. It is OK. Do you speak English? - rozumí omluvě a jedn. frázím, při telefonování sdělí své jméno, adresu a 
telefonní číslo, zeptá se a odpoví na otázku, zda umí anglicky  

What is your job? What is his job? - vyjmenuje několik zaměstnání, umí se zeptat, jakou kdo dělá práci  

Výslovnost, téma - Můj kamarád - pochopí popis vzhledu člověka a sám popíše vzhled druhého člověka, 
pojmenuje jeho základní vlastnosti, pojmenuje členy své rodiny  

Číslovky 13 - 20 - zvládá mluvenou i psanou formu číslovek 13 - 20  

Slovní zásoba (vzhled a vlastnosti člověka,lidské tělo, členové rodiny, 
zaměstnání) 

- pochopí popis vzhledu člověka a sám popíše vzhled druhého člověka, 
pojmenuje jeho základní vlastnosti, pojmenuje členy své rodiny  

3. Houses, flats, rooms  

How much is it? It is five pounds. - čte a překládá daný text,rozumí jednoduchým textům, zejmána, pokud má 
k dispozici vizuální oporu  

Přítomný čas prostý v doplňovací otázce ( Where do you live?) - pochopí vyjádření ceny zboží, zeptá se na cenu, umí i odpovědět  

Přivlastňovací pád ( Bad´s cushion) - čte a překládá daný text, rozumí jednoduchým textům, zejmána, pokud má 
k dispozici vizuální oporu  

Zájmena this, that, these, those - vyjádří, že určitá věc někomu patří, pojmenuje své osobní věci, hračky  

- rozumí ukazování na blízké i vzdálené předměty, osoby, ukazuje s pomocí 
zájmen this...  

Číslovky 21 - 100 
- rozumí a vyjmenuje číslovky 0 - 100  

Výslovnost 

Slovní zásoba (části města, bydliště, domov, nábytek, hračky, osobní věci) - pojmenuje jednotlivé části města, domu, odpoví a zeptá se - kde bydlí  

4. Hobbies  

Vazba like + - ing - pochopí hovor o tom, že někoho baví nějaká činnost, odpoví na otázku, zda 
ho/ji baví nějaká zájmová aktivita a umí se také zeptat  

Způsobové sloveso can ( umět) - odpoví na otázku, jaký sport ovládá, umí se také zeptat  

Přítomný čas průběhový v 1. a 3. os. j. č. ( I´m jumping. It´s raining.) - odpoví na otázku, kde je a co dělá, dokáže se také zeptat  
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Anglický jazyk 4. ročník  

Slovní zásoba ( sporty, zájmové aktivity, volný čas, počasí) - používá přítomný čas průběhový v jednotném čísle  

- vyjádří, jaké je počasí  

5. Time  

What´s the time? It´s five o´clock - rozumí větám, vyjadřujícím kolik je hodin. Odpoví na otázku kolik je hodin 
a umí se také zeptat.  

Přítomný čas prostý v doplňovací otázce ( When do you get up?) 
- odpoví na otázku, co dělá každý den v určitou dobu a taky se zeptá  

Přítomný čas prostý ve 3. os. j. č. 

Místní předložky in, at, on 
- používá předložky in, on a at ve spojení s místy 

Výslovnost, slovní zásoba (čas, hodiny, dny) 

6. Shopping  

Přítomný čas prostý v oznamovací větě kladné i záporné, 3. os. j. č. (He 
likes…He doesn´t like…) 

- rozumí, odpoví na otázku, zda se někomu něco líbí nebo nelíbí  
Přítomný čas prostý ve zjišťovací otázce ve 3. os. j. č. se slovesem like ( Does 
he like…?) 

Can I try these trainers on? - dokáže se zeptat, zda se někomu něco líbí, požádá o vyzkoušení, o dané 
zboží, hodnotí cenu, velikost a vzhled zboží  Příslovce too ve významu příliš 

Slovní zásoba ( názvy obchodů, názvy zboží, nákupy, základní fráze) - vyjmenuje několik obchodů, pojmenuje několik předmětů, které se tam 
prodávají, rozumí jednoduchým frázím používaným v obchodě  

7. Food and eating  

Přítomný čas průběhový ve 3. os. j. a mn. č. a v 1. os. mn. č. ( He is cooking. 
We are cooking. They are cooking.) 

- vyjádří přítomným časem průběhovým, co právě dělá skupina lidí  

Zákaz ( Don´t eat it.) - reaguje na zákaz, zakazuje činnost činnost druhé osobě  

Would you like a cake? - objedná si jídlo v restauraci, nabídne jídlo, reaguje na požádání o podání 
věci, požádá o podání věci při stolování  Výslovnost, slovní zásoba (restaurace, stolování, jídlo) 

8. Nature and the countryside  

Přítomný čas průběhový ve 2. os. j. a mn. č. ( You are cooking.) - pochopí, když někdo nerozumí nebo nezná odpověď na otázku, totéž 
dokáže také vyjádřit  

Spojka because I don´t know. I don´t understand - používá spojku because  
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Anglický jazyk 4. ročník  

Přítomný čas průběhový s budoucím významem. ( Where are you going in 
summer?) 

- sdělí, kam pojede na prázdniny  

Slovní zásoba ( počasí, roční období, měsíce, popis krajiny, prázdniny, 
dopravní prostředky) 

- vyjmenuje roční období, vyjádří, které období má rád a proč, odpoví na 
otázku, jaké je počasí a umí se také zeptat  

- pochopí jednoduchý popis krajiny, popíše krajinu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

    

 

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- rozumí běžným pozdravům, pozdraví, 
představí se, zeptá se, jak se kdo má, popíše 
oblečení druhého člověka 

--> Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> - naslouchá pozorně, soustředěně 

- čte a překládá daný text, rozumí 
jednoduchým textům, zejmána pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

--> Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> - čte pozorně, soustředěně a aktivně 
přiměřeně náročné texty 

- čte a překládá daný text, rozumí 
jednoduchým textům, zejmána, pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

--> Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> - rozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené náročnosti 

- odpoví na otázku, co dělá každý den v 
určitou dobu a taky se zeptá 

--> Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> - reaguje otázkami 
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Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Friends and family  

Sloveso have got - odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaného tématu  

- napíše jednoduchý text  

Vazba slovesa play + hudební nástroj - rozumí nabídce jídla a reaguje na ni  

- nabídne druhé osobě něco k jídlu  

- zeptá se druhé osoby, zda ovládá hru na hudební nástroj  

Fráze I’d like + množství - vyjádří množství jídla  

Nepravidelné množné číslo podstatných jmen - rozlišuje neznámé lidi podle věku a pohlaví  

2. School and work  

Vazba be (not) good at - rozumí obsahu jednoduchých textů a vyhledá požadovanou informaci  

- vyplní základní údaje do formulářů  

Rozkaz a zákaz - reaguje na pokyny a zákazy  

- vyjádří v čem je dobrý/á a naopak v čem se mu nedaří  

Přítomný čas prostý - popíše třídu a pomůcky  

- vyjmenuje několik zaměstnání  

3. Hobbies and work  

Vyjádření času + otázky s what time - rozumí slovům a větám z probíraných témat, které jsou pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností  

Modální sloveso have to (1. os. j. č.) - chápe rozlišení časových určení s a.m. a p.m.  

- rozlišuje denní doby  
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Anglický jazyk 5. ročník  

Příslovce frekvence děje: often, never, sometimes + otázka s how often - sdělí, jaké má domácí povinnosti  

- vyjádří, jak často dělá nějakou činnost  

4. Places  

Otázka s where - vyjmenuje světadíly  

Otázka s how many + have got - vyjádří, kde žije a na totéž se zeptá druhé osoby  

- vyjmenuje několik zvířat a popíše je  

- zeptá se, kolik věcí má druhá osoba  

Předložky místa - popíše vybavení kuchyně  

Fráze I’d like to have… - sdělí, kde by chtěl/a bydlet a jaké vybavení by dům měl mít  

5. Travelling  

Popis polohy budovy - zeptá se, kde je nějaké místo nebo budova  

Popis cesty na určité místo - zeptá se na cestu  

- vysvětlí cestu na určité místo  

Fráze How can I get to…? - zeptá se na cestu  

- vysvětlí cestu na určité místo  

Nákup jízdenky - zeptá se, kdy jede nějaký dopravní prostředek  

- koupí si jízdenku  

6. Meeting friends  

Přítomný čas průběhový s přítomným a budoucím významem - zatelefonuje druhé osobě a domluví si schůzku  

- zeptá se druhé osoby, zda něco dělá nebo bude dělat  

Řadové číslovky 1. – 31. - vyjádří pořadí osob, věcí  

Měsíce 
- zeptá se na datum a odpoví  

Datum 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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Anglický jazyk 5. ročník  

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- rozumí obsahu jednoduchých textů a 
vyhledá požadovanou informaci 

--> Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> - zaznamenává podstatné informace z 
textu 

   Anglický jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Tematické okruhy  

Osobní údaje - vyplní základní osobní údaje ve formuláři, napíše krátký text o sobě  

Státy a národnosti - zná názvy států sousedících s ČR a dalších vybraných  

Vzhled, povaha člověka - jednoduše popíše sebe, rodinné příslušníky či kamarády  

Můj dům, můj pokoj - umí vyjmenovat místnosti v domě a popíše svůj pokoj  

Škola, školní předměty - sestaví rozvrh hodin  

Volný čas - vypráví o volnočasových aktivitách  

Jídlo a pití - vytvoří jednoduchý jídelní lístek, sestaví recept  

Zvířata - pojmenuje známá zvířata  

Počasí - zeptá se na počasí a umí na stejnou otázku odpovědět  

2. Jazykové prostředky  

Přítomný čas slovesa to be - ovládá tvary slovesa to be v přítomném čase  

Vazba there is/are - používá vazbu there is/are při popisu  
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   Anglický jazyk 6. ročník  

Množné číslo podstatných jmen - správně tvoří množné číslo podstatných jmen pravidelných a vybraných 
nepravidelných  

Ukazovací zájmena - zná správné tvary ukazovacích zájmen  

Sloveso have got - ovládá tvary slovesa have got v přítomném čase  

Přítomný čas prostý, příslovce četnosti - používá přítomný čas prostý ve vhodných situacích, příslovce četnosti 
vkládá na správné místo ve větě  

Sloveso can, must - zná pravidla pro použití sloves can, must  

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, otázka How much/many? - pozná podstatné jméno počitatelné a nepočitatelné a podle toho tvoří 
otázku How much/many?  

Přítomný čas průběhový - používá přítomný čas průběhový ve vhodných situacích  

Fonetický přepis slov - dodržuje fonetická pravidla  

Pravopisné změny osvojených slov a tvarů - ovládá pravopis slov osvojené slovní zásoby  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

Anglický jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Anglický jazyk 7. ročník  

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Tématické okruhy  

Osobní údaje - vyplní základní osobní údaje ve formuláři  

Vzhled, povaha člověka - jednoduše popíše sebe, rodinné příslušníky či kamarády  

Můj život a události v mém okolí - napíše jednoduchý text o sobě a o dalších osvojovaných tématech  

Volný čas - vypráví o volnočasových aktivitách  

Dopravní prostředky - zeptá se na cestu, nakoupí si jízdenky  

Obchody a nakupování - informuje se o ceně a zboží  

Informační a komunikační technologie - reaguje na jednoduché písemné sdělení (e-mail, sms)  

Televize - rozumí informacím v jednoduchých komunikačních situacích  

Zvířata, příroda - popíše jednoduše vybraná zvířata, používá zeměpisné názvy  

2. Jazykové prostředky  

Minulý čas slovesa to be, pravidelných sloves a vybraných nepravidelných 
sloves 

- vypráví jednoduchý příběh v minulosti  

Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti - sdělí plány do budoucnosti  

Stupňování přídavných jmen - stupňuje přídavná jména  

Předložky času - používá správné předložky času  

Účelový infinitiv - vytvoří účelový infinitiv  

Slovesa have to, should, would like to - vyjádří povinnosti, doporučení, nabídku  

Fonetický přepis slov - dodržuje fonetická pravidla  

Pravopisné změny osvojených slov a tvarů - ovládá pravopis slov osvojené slovní zásoby  

    

Anglický jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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Anglický jazyk 8. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Tematické okruhy  

Typy textů - reaguje na jednoduché písemné sdělení  

Povolání - používá osvojenou slovní zásobu v komunikačních situacích  

Hudební nástroje - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech  

Volný čas - vypráví o volnočasových aktivitách  

Péče - rozumí obsahu jednoduché konverzace na téma péče, charita  

Svátky a významné dny - seznámí se s významnými svátky v ČR, UK, USA  

WWW stránky - vyhledá požadované informace pomocí internetu  

Sport a zdraví - rozumí informacím v jednoduchých komunikačních situacích  

Nakupování - vyjmenuje základní typy obchodů a zvládne situační rozhovor  

Lidé - popíše věkové kategorie  

2. Jazykové prostředky  

Minulý čas průběhový - překládá jednoduché věty s použitím daného času  

Minulý čas průběhový x minulý čas prostý - rozpozná rozdíly mezi oběma časy a používá je  

Vazba be going to - vypráví o budoucích plánech  

Budoucí čas will - vyjádří nabídku, slib a předpověď  

První kondicionál - naučí se tvořit věty  

Předpřítomný čas pravidelných i nepravidelných sloves - rozumí tvoření času, zná tři tvary nepravidelných sloves  

Předpřítomný čas s použitím ever, never, for, since, just, already, yet - naučí se používat výrazy ever, never, for, since, just, already, yet  

Použití slovesa have - zvládá a rozumí významu slovesa have  

Slovesa s to, about, for - používá slovesa s předložkami to, about, for  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Anglický jazyk 8. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Tematické okruhy  

Zdraví a zranění - jednoduše popíše svůj zdravotní problém, komunikuje s lékařem  

Film, hudební a filmové hvězdy, talentové soutěže - vypráví o talentových soutěžích a filmových a hudebních hvězdách  

Zločin - jednoduše popíše kriminální čin  

Země a města - zná hlavní města velkých států, seznámí spolužáky s reáliemi vybraného 
města  

Obchody a zajímavá místa ve městě - napíše a vypráví o svém městě  

2. Jazykové prostředky  

Podmínkové věty 0. kondicionál - seznámí se základními pravidly tvoření podmínkových vět  

Podmínkové věty 1. kondicionál - naučí se tvořit správně věty  

Vztažná zájmena - rozpozná rozdíl mezi who/which a používá v textu  
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Anglický jazyk 9. ročník  

Nepřímá řeč - naučí se pravidla tvoření nepřímé řeči  

Podmínkové věty 2. kondicionál - naučí se tvořit věty  

A few/a little - rozpozná rozdíl a používá ve větě  

Trpný rod - seznámí se s tvořením trpného rodu, umí vytvořit otázku a zápor  

Tázací dovětky - zvládá tvoření tázacích dovětků a zná jejich princip  

Vazba used to - používá vazbu used to  

Technologie - seznámí se technologiemi z let minulých a vypráví o technologiích dneška  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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5.3 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Předmět německý jazyk je na naší škole povinným předmětem pro žáky 7. až 9. ročníku. Vzdělávání ve 
vyučovacím předmětu německý jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a 
světa, snižuje jazykové bariéry a umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice. Osvojení potřebných 
jazykových znalostí a dovedností žáků přispívá k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce. 
Výukou tohoto předmětu žáci získávají schopnost číst s porozuměním přiměřené texty a přiměřeně 
porozumět (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí. Ve 
vyučovací hodině kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, 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, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka předmětu německý jazyk probíhá v rámci jednotlivých ročníků v menší skupině žáků. Vyučování 
probíhá ve kmenové třídě, případně v učebně PC. 
 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje v 7., 8., a 9. ročníku s dotací 2 hodin týdně. 

Integrace předmětů  Další cizí jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- zná a používá různé textové zdroje (učebnice, slovníky, internet atd.), 
- použitím zábavných metod učení (křížovky, rébusy, soutěže apod.) si vytváří pozitivní vztah k učení. 

Kompetence k řešení problémů: 
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Název předmětu Německý jazyk 

- řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, 
- sdělí svůj názor ostatním žákům. 

Kompetence komunikativní: 
- komunikuje v průběhu práce ve dvojicích, ve skupinách, při modelových situacích, 
- porozumí jednoduchému sdělení v německém jazyce, 
- zformuluje jednoduché myšlenky německy. 

Kompetence sociální a personální: 
- v jednoduchých situacích si vyžádá a poskytne pomoc, radu, 
- je veden ke kooperativní činnosti ve výuce - práce ve skupinách, ve dvojicích, 
- je veden k sebehodnocení a hodnocení druhých. 

Kompetence občanské: 
- chápe základní kulturní rozdíly své země a německy mluvících zemí, 
- poznává zvyky a tradice v německy mluvících zemích, respektuje je a uvědomuje si podobnosti i odlišnosti 
s tradicemi českými. 

Kompetence pracovní: 
- samostatně pracuje se slovníkem, 
- bezpečně a efektivně používá pomůcky a vybavení ve třídě, 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky. 

    

 

 

Německý jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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Německý jazyk 7. ročník  

Einheit 1 - Erste Schritte  

Abeceda - zná německou abecedu  

Pozdravy v německy mluvících zemích - dokáže správně použít německé pozdravy  

- osloví osoby  

Dny v týdnu - pojmenuje dny v týdnu  

Čísla do 20 - zná číslovky do dvaceti  

Barvy - umí pojmenovat barvy  

Německá jména, internacionalismy - představí se  

Einheit 2 - Ich heiße, ich wohne in…  

Téma: jmenuji se, bydlím... 

- dokáže zformulovat otázku a odpověď, reaguje na otázky  Otázky a odpovědi 

Otázky zjišťovací 

Tykání a vykání - pozná rozdíl mezi tykáním a vykáním  

Stručné sdělení, prosba o opakování, zápor nicht, souhlas, nesouhlas - umí vyprávět o základních údajích o sobě  

Reálie: základní seznámení s Německem, Rakouskem a Českem - zná země, kde se mluví německy a jejich hlavní města  

Seznámení se základy psaní na počítači v němčině. - na počítači užívá písmena: ß, ö, ë...  

Einheit 3 - Meine Familie  

Téma: Moje rodina - dokáže představit své členy rodiny  

Popis rodiny pomocí přivlastňovacích zájmen mein, dein, sein, ihr 
- umí popsat rodinu podle rodinné fotografie  

Krátké vyprávění o rodině 

Projekt: Moje rodina - umí popsat rodinu podle rodinné fotografie  

- vypráví krátký příběh o rodině  

- dokáže napsat dopis o sobě  

Vazba ich mag, vazba von - vypráví krátký příběh o rodině  

Einheit 4 - Meine Freunde  

Téma: Kamarádi a mé nejbližší okolí - dokáže vyprávět o kamarádech a o zájmech  

Jednoduchá charakteristika osoby - umí popsat konkrétní osobu  
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Německý jazyk 7. ročník  

Popis osoby 

Předložka um gern, am liebsten - umí používat předložky  

- umí říct co dělá rád a nejraději  

Vánoce - umí vést rozhovor o Vánocích  

Einheit 5 - Schule, Schule...  

Téma: Škola, školní potřeby - dokáže říci základní údaje o škole  

- umí pojmenovat školní předměty  

Otázka: "Jak se to řekne německy?" - umí se zeptat, jak se předměty nazývají německy  

Určitý člen der, die, das - správně používá určitý člen  

Zápor kein - dokáže použít zápor ve větě  

Einheit 6 - Mein Hobby  

Téma: Koníčky - umí hovořit o svých koníčcích a o koníčcích svých kamarádů  

- popíše svoji činnost během týdne  

Telefonování - domluví si nebo odmítne telefonicky nabídnutý program  

Dopis, e-mail - umí napsat jednoduchý e-mail o sobě  

Práce se slovníkem - každodenní využijí jak knižní, tak elektronické podoby - dokáže pracovat se slovníkem  

Zima, zimní sporty - umí hovořit o zimě a o zimních sportech  

Einheit 7 - Ich habe einen Computer  

Téma: Počítač - umí popsat, co kdo dělá na počítači  

Užívat 4. pád podstatných jmen, zápor podstatných jmen ve 4. pádě, - dokáže říci, že někdo něco má/nemá, kupuje, fotografuje  

Zvířata - hovoří o domácích mazlíčcích  

Základní informace o Vídni - umí vyprávět o zajímavostech ve Vídni  

Sloveso v přítomném čase - porozumí krátkému textu a časuje slovesa v přítomném čase  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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Německý jazyk 7. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- umí pojmenovat barvy --> Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - charakterizuje barvy základní a doplňkové 

- zná země, kde se mluví německy a jejich 
hlavní města 

--> Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí hranice Eurasie 

- umí popsat konkrétní osobu --> Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> - definuje pojem popis, pravidla při 
popisu 

- dokáže představit své členy rodiny <-- Výchova k občanství -> 7. ročník -> - zvládne rozpoznat, v jakých 
společenských vztazích je osobně začleněn a jaké sociální role pro něj z 
těchto vztahů vyplývají 

    

Německý jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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Německý jazyk 8. ročník  

Einheit 1 - Wo und wann?  

Pozvání na oslavu 
- dokáže napsat jednoduchou pozvánku  

Připraví pozvánku 

Popis místa 
- dokáže říci, kde se kdo nachází  

Sdělit místo a polohu 

- umí se zeptat na přesný čas a odpovědět  

Předložka in ve 3. pádě - správně používá předložky  

Čas: Wie spät ist es? - umí se zeptat na přesný čas a odpovědět  

Předložky am, um, im - správně používá předložky  

Číslovky do 100 - počítá do sta  

Matamatické úkony - zná základní matematické úkony  

Roční období 
- pojmenuje roční období a měsíce  

Měsíce 

Množné číslo podst.jm. - pozná některá podst.jména v mn.čísle  

Einheit 2 - In den Ferien  

Zeměpisné názvy - zná zeměpisné názvy zemí a měst  

Cíl cesty - vyjádří cíl cesty  

Nákup jízdenky - umí si koupit jízdenku  

Objednání ubytování - umí si zajistit ubytování  

Časování sloves: fahren, mögen - dokáže časovat slovesa  

Pozdrav z dovolené - napíše pozdrav z dovolené  

Dotazník - umí sdělit srozumitelně své osobní údaje  

Einheit 3 - Max ist wieder da!  

Opakování 1. dílu Wiederholungsspiel - dokáže se orientovat na mapě Německa, Rakouska, Švýcarska  

Vazba "es gibt" - umí používat vazbu "es gibt"  

Einheit 4 - Bei uns  

Přivlastňovací zájmena - umí popsat svůj pokoj a dům, kde bydlí  
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Německý jazyk 8. ročník  

Přeložky se 3. a 4. pádem - vyjádří svá přání  

Podstatná jména s určitým členem ve 4. pádě - dokáže hovořit o činnostech během roku  

- porozumí kratším textům  

Časování nepravidelných sloves 
- dokáže časovat slovesa a použije je ve větách  

Časování sloves s odlučitelnou předponou 

Einheit 5 - Wie komme ich …?  

Předložky se 3. a 4. pádem, - umí správně používat předložky  

Otázky Wohin?, Wo?, - dokáže se zeptat na směr cesty  

Předložka für se 4. pádem - dokáže jednoduše popsat cestu  

Nepravidelná slovesa a slovesa s odlučitelnou předponou. - umí přijmout a odmítnou pozvání  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

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

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zná zeměpisné názvy zemí a měst --> Zeměpis -> 8. ročník -> - charakterizuje jednotlivé státy Evropy 

- vyjádří cíl cesty --> Zeměpis -> 8. ročník -> - chrakterizuje jednotlivé druhy dopravy 
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Německý jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Einheit 1 - Mein Tag  

Vyjádření povinností (co musím) - umí vyprávět o průběhu svého dne  

Časovat sloveso "müssen" - charakterizuje své povinnosti  

Číslovky větší než 100 - dokáže používat číslovky větší než 100  

Množné číslo podstatných jmen 

- pracuje s časovými údaji v průběhu dne  Vyprávění o průběhu dne - dokáže popsat svůj program, rozhovor 

Rozhovory při nakupování nakoupit, zaplatit 

Sloveso se změnou kmenové hlásky - užívá slovesa ve větách  

Podstatná jména a přivlastňovací zájmena. - užívá slovesa ve větách  

Einheit 2 - Meine Woche  

Týdenní program - umí popsat svůj týdenní program  

Domluva schůzky - domluví si schůzku  

Rozvrh hodin - podá informace o své škole  

- pracuje s rozvrhem hodin  

Rozhovory ve škole a o škole - popíše, co se ve škole smí a co ne  

Popis jednotlivých předmětů - popíše jednotlivé předměty  

Co se ve škole smí a nesmí - popíše, co se ve škole smí a co ne  

Slovesa "können" a "dürfen' - užívá ve větách podmět "man"  

Berlín - cesta do Berlína - popíše cestu do Berlína a památky v Berlíně 
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Německý jazyk 9. ročník  

Podmět "man" - užívá ve větách podmět "man"  

Einheit 3 - Was tut dir weh? vazba "es tut mir weh"  

Co někoho bolí - vysvětlí, co ho bolí  

Popis částí těla - popíše části těla člověka  

Rozhovory s lékařem, telefonování - předvede rozhovory s lékařem  

Osobní zájmena ve 3. pádě 
- umí dát někomu pokyn, příkaz 

Pokyny a rozkazy - rozkaz.způsob 

Minulý čas sloves "sein" a "haben" - dokáže popsat, kde byl v minulosti  

Einheit 4 - In der Stadt, auf dem Lande  

Rozhovory na ulici s turisty - umí požádat o informaci  

Orientace podle plánu města a popis cesty - orientuje se podle jednoduchého plánu  

- dokáže popsat cestu ke svému bydlišti  

- zná, jak vyjádřit, čím a kam chce jet 

Sdělení, ze které země kdo pochází - charakterizuje místo, kde kdo žije 

Přeložky se 3. pádem - umí vhodně použít předložky se 3. pádem  

Dopravní prostředky - čím a kam rádi jezdíme - zná, jak vyjádřit, čím a kam chce jet 

Charakteristika místa, kde kdo žije - charakterizuje místo, kde žije 

Vyjádření, co chci udělat - zná, jak vyjádřit, čím a kam chce jet 

Sloveso "wollen" 
- umí použít slovesa ve větách  

Souvětí souřadné se spojkou "deshalb" 

Einheit 5 - Das Wetter heute  

Charakteristika počasí - umí mluvit o počasí  

Popis oblečení - dokáže popsat svoje oblečení  

Blahopřání v ústní i písemné podobě - zhotoví blahopřání  

Přivlastňovací zájmena - dokáže popsat svoje oblečení  

Svátky, zvyky, obyčeje u nás a v německy mluvících zemích. - popíše jednoduché události  

Einheit 6 - Wieder Ferien  
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Německý jazyk 9. ročník  

Plány na dovolenou - dokáže mluvit o svých plánech na prázdniny  

Zážitky z dovolené - umí popsat události v minulém čase  

Minulý čas - perfektum 

- užívá slovesa v minulém čase ve větách  Časování sloves pravidelných i nepravidelných v perfektu 

Popis osob a věcí 

Porovnání (als) 
- umí vyprávět nebo vést rozhovor o prázdninách  

Stupňování přídavných jmena a příslovcí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- dokáže popsat cestu ke svému bydlišti --> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - na silnici se pohybuje tak, aby neohrozil 
zdraví své i ostatních účastníků provozu 
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5.4 Konverzace  

5.4.1 Konverzace v AJ  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

       Volitelný      

    

Název předmětu Konverzace v AJ 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Předmět konverzace v anglickém jazyce se realizuje ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace v anglickém jazyce je vzdělávací obsah vzdělávacího 
oboru Cizí jazyk pro 2. stupeň. 
Cílem výuky předmětu Konverzace v anglickém jazyce je umožnit žákům dokonalejší osvojení již 
studovaného jazyka, zejména při poslechu s porozuměním a při samostatném vyjadřování. K rozvíjení 
řečových dovedností je využívána slovní zásoba stanovených tematických okruhů a komunikačních situací, 
které odpovídají vyspělosti žáků, jejich zájmům a nadání Žáci jsou vedeni k dovednosti dorozumět se v 
nejběžnějších situacích každodenního života. Náplní předmětu je také studium sociokulturních odlišností 
českého a angloamerického prostředí. Žáci jsou seznámeni s nejznámějšími svátky, významnými dny, 
lidovými zvyky a obyčeji angloamerických zemí. Důraz je kladen na řízené samostatné studium, jehož 
výsledky jsou prezentovány např. formou referátů. 
Ve výuce se pravidelně uplatňují prostředky aktivující činnost žáků – hry, zpěv, párové a skupinové formy 
práce, problémové úkoly, aj. Tematické celky vycházejí z tematických celků povinného vyučování (předmět 
Anglický jazyk), přihlíží se k zájmům žáků. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, případně v PC učebně či knihovně. Vyučuje se současně s 
dalšími volitelnými předměty. 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět konverzace v anglickém jazyce má časovou dotaci 1 hodinu týdně v šestém ročníku. 
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Název předmětu Konverzace v AJ 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- zná a používá různé textové zdroje (učebnice, slovníky, internet atd.), 
- použitím zábavných metod učení (křížovky, rébusy, soutěže apod.) si vytváří pozitivní vztah k učení. 

Kompetence k řešení problémů: 
- řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 
- sdělí svůj názor ostatním žákům 

Kompetence komunikativní: 
- komunikuje v průběhu práce ve dvojicích, ve skupinách, při modelových situacích, 
- porozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, 
- zformuluje jednoduché myšlenky anglicky. 

Kompetence sociální a personální: 
- v jednoduchých situacích si vyžádá a poskytne pomoc, radu, 
- je veden ke kooperativní činnosti ve výuce - práce ve skupinách, ve dvojicích, 
- je veden k sebehodnocení a hodnocení druhých. 

Kompetence občanské: 
- chápe základní kulturní rozdíly své země a anglicky mluvících zemí, 
- poznává zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích, respektuje je a uvědomuje si podobnosti i odlišnosti 
s tradicemi českými. 

Kompetence pracovní: 
- samostatně pracuje se slovníkem, 
- bezpečně a efektivně používá pomůcky a vybavení ve třídě, 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky. 

    

Konverzace v AJ 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Konverzace v AJ 6. ročník  

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. My school day  

Školní pomůcky - procvičí si a rozšíří slovní zásobu týkající se školy  

Předměty ve škole - sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících s životem ve 
škole  

2. International e-pals, Halloween  

Oslovení, zdvořilostní fráze - pozdraví, představí se, zeptá se na jméno  

- vyhledá základní informace o svátku Halloween  

3. My house, my room, Thanksgiving day  

Vybavení domácnosti, názvy pokojů - popíše místnosti v bytě a nábytek  

- vhodně užívá místní předložky  

- vyhledá základní informace o svátku Thanksgiving day  

4. Months, days, Christmas  

Měsíce, dny - správně užívá časové předložky  

- píše a čte datum  

Vánoce - naučí se zpívat anglickou koledu  

5. Sports, free-time activities  

Názvy sportů a volnočasových aktivit - zopakuje si a upevní slovní zásobu týkající se sportu  

- vypráví o svém oblíbeném sportovci  

6. Habitual activities, Saint Valentine´s day  

Denní činnosti - vypráví o svém denním a týdenním režimu  

- mluví o svých zálibách  

Sv. Valentýn - vytvoří přání k sv. Valentýnu  

7. Animals, Spring, Easter  

Zvířata - procvičí si a rozšíří slovní zásobu týkající se zvířat  

Jaro - hovoří o svém domácím mazlíčkovi  
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Konverzace v AJ 6. ročník  

Velikonoce - popíše oblíbené zvíře  

8. Places in town, Earth day  

Popis bydliště, města - při popisu města používá vazbu there is, there are a správné tvary slovesa 
být  

- zeptá se na adresu  

Den Země - ujasní si zásady správné recyklace odpadů  

9. Clothes, Mother´s day  

Oblečení - popíše oblečení  

Den matek - vytvoří přání pro maminku  

10. Families around the world  

Členové rodiny - hovoří o své rodině  

- sestaví rodokmen  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

 

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

107 

5.4.2 Konverzace v NJ  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

        Volitelný     

    

Název předmětu Konverzace v NJ 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Předmět konverzace v německém jazyce se realizuje ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace v německém jazyce je vzdělávací obsah vzdělávacího 
oboru Cizí jazyk pro 2. stupeň. 
Cílem výuky předmětu Konverzace v německém jazyce je umožnit žákům dokonalejší osvojení již 
studovaného jazyka, zejména při poslechu s porozuměním a při samostatném vyjadřování. K rozvíjení 
řečových dovedností je využívána slovní zásoba stanovených tematických okruhů a komunikačních situací, 
které odpovídají vyspělosti žáků, jejich zájmům a nadání. Žáci jsou vedeni k dovednosti dorozumět se v 
nejběžnějších situacích každodenního života. Náplní předmětu je také studium sociokulturních odlišností 
českého a německého prostředí. Žáci jsou seznámeni s nejznámějšími svátky, významnými dny, lidovými 
zvyky a obyčeji německy mluvících zemí. Důraz je kladen na řízené samostatné studium, jehož výsledky 
jsou prezentovány např. formou referátů. 
Ve výuce se pravidelně uplatňují prostředky aktivující činnost žáků - hry, zpěv, párové a skupinové formy 
práce, problémové úkoly, aj. 
Tematické celky vycházejí z tematických celků povinného vyučování (předmět Německý jazyk), přihlíží se k 
zájmům žáků. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, případně v PC učebně či knihovně. 
Vyučovací předmět konverzace v německém jazyce má časovou dotaci 1 hodinu týdně v sedmém ročníku. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

Kompetence k učení: 
- zná a používá různé textové zdroje (učebnice, slovníky, internet atd.), 
- použitím zábavných metod učení (křížovky, rébusy, soutěže apod.) si vytváří pozitivní vztah k učení. 
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Název předmětu Konverzace v NJ 

kompetence žáků Kompetence k řešení problémů: 
- řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 
- sdělí svůj názor ostatních žákům 

Kompetence komunikativní: 
- komunikuje v průběhu práce ve dvojicích, ve skupinách, při modelových situacích, 
- porozumí jednoduchému sdělení v německém jazyce, 
- zformuluje jednoduché myšlenky německy. 

Kompetence sociální a personální: 
- v jednoduchých situacích si vyžádá a poskytne pomoc, radu, 
- je veden ke kooperativní činnosti ve výuce - práce ve skupinách, ve dvojicích, 
- je veden k sebehodnocení a hodnocení druhých. 

Kompetence občanské: 
- chápe základní kulturní rozdíly své země a německy mluvících zemí, 
- poznává zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích, respektuje je a uvědomuje si podobnosti i odlišnosti 
s tradicemi českými. 

Kompetence pracovní: 
- samostatně pracuje se slovníkem, 
- bezpečně a efektivně používá pomůcky a vybavení ve třídě, 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky. 

    

Konverzace v NJ 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Einheit 1 - Erste Schritte  

První kroky - zapojuje se do základní německé konverzace  

Zpěv - zpívá německé písničky pro začátečníky  

Einheit 2 - Ich heiße, ich wohne in…  

Téma: jmenuji se, bydlím... - vypráví základní informace o své osobě  

Otázky a odpovědi - fixuje učivo  

Otázky zjišťovací - fixuje učivo  
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Konverzace v NJ 7. ročník  

Stručné sdělení, prosba o opakování, - fixuje učivo  

Zpívání - zpívá německé písničky  

Einheit 3 - Meine Familie  

Projekt: Meine Familie - připraví projekt moje rodina  

Vánoce - zpívá německé koledy  

- seznámí se s tradicemi slavení vánoc v německy mluvících zemích  

Einheit 4 - Meine Freunde  

Téma: Kamarádi a mé nejbližší okolí - dokáže vyprávět o kamarádech a o svých zájmech  

Einheit 5 - Schule, Schule...  

Téma: Škola, školní potřeby - dokáže říci základní údaje o škole  

Velikonoce - seznámí se s tradicemi slavení velikonoc v německy mluvících zemích  

Einheit 6 - Mein Hobby  

Téma: Koníčky - umí hovořit o svých koníčcích a o koníčcích svých kamarádů  

Mein Hobby - připraví projekt: Můj koníček  

Einheit 7 - Ich habe einen Computer  

Téma: Počítač - umí popsat, co kdo dělá na počítači  

Základní informace o Vídni - umí vyprávět o zajímavostech ve Vídni  

Zvířata - zpracuje projekt o zvířatech  

Německé pohádky - seznámí se se známými německými pohádkami  

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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5.5 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

4 5 5 5 5 5 4 4 4 41 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu - I. stupeň 
Matematika je jednou ze základních vzdělávacích oblastí. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich 
paměť, jejich představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a úsudek.Matematika je založena na aktivních 
činnostech a poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Postupně si žáci osvojují 
pojmy, algoritmy, terminologii a symboliku. Průběžně je využívána práce na PC k opakování a prohlubování. 
Předmět je rozdělen do čtyř tematických okruhů: 
1. Čísla a početní operace: žáci si zde osvojují aritmetické operace v těchto složkách - dovednost provádět 
operaci,algoritmické porozumění a významové porozumění. 
2. Závislosti, vztahy a práce s daty: žáci rozpoznávají typy změn a závislosti v běžném životě. 
3. Geometrie v rovině a prostoru: žáci určují a znázorňují geometrické útvary, hledají podobnosti a 
odlišnosti, odhadují a měřídélku. Dále pak vypočítávají obvod a obsah čtverce a obdélníka. 
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy: žáci zde uplatňují logické myšlení a uvažování v závislosti na 
jejich rozumovévyspělosti. 
Charakteristika předmětu - II. stupeň 
Předmět matematika je založen na aktivních činnostech a užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje 
vědomostia dovednosti potřebné v praktickém životě. Prolíná se celým základním vzděláváním a vytváří 
předpoklady pro další úspěšnéstudium. 
Vzdělávání klade důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům a jejich vzájemným 
vztahům. Žáci sipostupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich 
použití.Žáci mají každý rok možnost zúčastnit se matematické olympiády a Klokana. 
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Název předmětu Matematika 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu - I. stupeň 
Výuka probíhá v kmenových třídách a počítačové učebně. 
Časové vymezení předmětu - I. stupeň 
1. ročník 4 hodiny týdně 
2. – 5. ročník 5 hodin týdně 
 
Organizační vymezení předmětu - II. stupeň 
Výuka matematiky probíhá v kmenových třídách, výjimečně v terénu. 
Časové vymezení předmětu - II. stupeň 
Vyučovací předmět matematika se vyučuje ve všech ročnících s dotací 5 hodin týdně a je pro všechny žáky 
povinný. V 9.ročníku mají žáci možnost navštěvovat seminář z matematiky, ve kterém se opakuje a 
prohlubuje látka z učiva matematiky nazákladní škole a připravují se tak na studium na středních školách. 

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
I. stupeň 
- žák si postupně osvojuje návyky k vytvoření optimálních podmínek pro učení, 
- operuje s běžně užívanými termíny, znaky, symboly, 
- porovnává si a kontroluje získané poznatky, 
- uvádí do souvislostí poznatky z ostatních vzdělávacích oblastí. 
II. stupeň 
- učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů 
při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev, 
- rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. 

Kompetence k řešení problémů: 
I. stupeň 
- žák je veden k tomu, aby se nenechal odradit případným neúspěchem, 
- přijme odpovědnost za výsledek k řešení problémů, 
- dokáže se poučit z chyb i úspěchů. 
II. stupeň 
- učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k 
systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti, 
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Název předmětu Matematika 

- učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného 
postupu,vyhodnocování správností výsledků. 

Kompetence komunikativní: 
I. stupeň 
- žák dokáže pozorně naslouchat druhým a vhodně na ně reaguje, 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky co nejvýstižněji a v logickém sledu dle věkových možností, 
- snaží se přiměřeně obhajovat svůj vlastní názor. 
II. stupeň 
- učí se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky. 

Kompetence sociální a personální: 
I. stupeň 
- žák přijme roli ve skupině, 
- při práci ve skupině se podělí o pomůcky a materiál, 
- pole potřeby nabídne pomoc nebo o ni dokáže požádat, 
- ocení nejen své vlastní výsledky, ale i výsledky ostatních spolužáků ve skupině. 
II. stupeň 
- je veden ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení 
matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci, 
- učí se pracovat v týmu. 

Kompetence občanské: 
I. stupeň 
- žák poskytne dle svých možností účinnou pomoc ostatním, 
- přijme názor druhých. 
II. stupeň 
- při zpracovávání informací je veden ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, 
- učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních, 
- jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, 
- učí se vnímat složitosti světa. 

Kompetence pracovní: 
I. stupeň 
- žák se snaží dodržovat vymezená pravidla a plní si povinnosti, 
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Název předmětu Matematika 

- po celou dobu práce udržuje své pracovní místo v pořádku, 
- po skončení práce provede kontrolu a hodnotí si výsledky. 
II. stupeň 
- vytváří si zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, 
- učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech, 

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Obor přirozených čísel do 20  

Vytváření různých souborů v daném počtu - spočítá prvky daného souboru do 20 (včetně)  

Počítání předmětů v daném souboru - vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 20 (včetně)  

2. Zápis čísla v desítkové soustavě  

Porovnávání: větší, menší, rovná se - porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 20  

Rozklad čísel - přečte a zapíše čísla 0 - 20  

3. Číselná osa  

Orientace na číselné ose 

- orientuje se v číselné řadě  
Kolikátý je kdo v řadě 

Měření délek na dílky 

Posloupnost přirozených čísel 

4. Vlastnosti početních operací  

Sčítání a odčítání čísel v oboru od 0 do 20 bez přechodu přes desítku - sčítá a odčítá čísla v oboru 0 - 10, v oboru 10 - 20 bez přechodu přes 
desítku  Automatizace spojů 
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Matematika 1. ročník  

Seznámení se sčítáním a odčítáním čísel v oboru od 0 do 20 s přechodem 
přes desítku 

Vztahy mezi sčítáním a odčítáním - sčítá a odčítá čísla v oboru 0 - 10, v oboru 10 - 20 bez přechodu přes 
desítku  

5. Slovní úlohy  

Jednoduché slovní úlohy 
- používá sčítání a odčítání při řešení praktických situací  

Vytváření a řešení slovních úloh na sčítání a odčítání 

Řešení složitých slovních úloh v oboru do 20 - řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke sčítání a odčítání bez 
přechodu desítky v oboru 0 - 20  Řešení slovních úloh s využitím vztahů o n-více, o n-méně 

6. Čas, hodina, minuta  

Seznámení s jednotkami času - hodina, minuta, sekunda - seznámí se s pojmy čas, hodina, minuta  

7. Závislosti a jejich vlastnosti  

Seznámení s jednotkami délky, hmotnosti, objemu 
- popisuje jednoduché závislosti z praktického života  

Závislost děje na čase 

8. Základní útvary v rovině  

Geometrické útvary v rovině - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh 
- rozeznává geometrické útvary  

Vlastnosti geometrických útvarů 

Nacházení geometrických útvarů v realitě 
- rozliší pojmy velký x malý  

Modelování 

9. Základní útvary v prostoru  

Orientace v prostoru - vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, před, za, pod, nad 
- orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, před, za)  

Základní geometrické útvary v prostoru - krychle, kvádr, koule, válec 

Modelování prostorových těles - rozezná geometrické útvary  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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   ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- spočítá prvky daného souboru do 20 
(včetně) 

--> Prvouka -> 1. ročník -> - orientuje se v prostředí domova, školy, bydliště 

- vytvoří konkrétní soubor s daným počtem 
prvků do 20 (včetně) 

--> Prvouka -> 1. ročník -> - rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy 

- orientuje se v číselné řadě --> Prvouka -> 1. ročník -> - orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem v 
minulosti,přítomnosti a budoucnosti 

- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 
čísel, ke sčítání a odčítání bez přechodu 
desítky v oboru 0 - 20 

--> Prvouka -> 1. ročník -> - dopraví se bezpečně do školy a zpět 

- seznámí se s pojmy čas, hodina, minuta --> Prvouka -> 1. ročník -> - určuje čas podle hodin a kalendáře 

- popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

--> Prvouka -> 1. ročník -> - dodržuje pravidelný denní režim 

- rozeznává geometrické útvary --> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - umí přednášet a reprodukovat text 

- rozliší pojmy velký x malý --> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - všímá si ilustrací literárních děl pro 
děti 

- rozeznává geometrické útvary --> Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - provádí jednoduché montážní a 
demontážní práce se stavebnicí 

- rozezná geometrické útvary --> Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - provádí jednoduché montážní a 
demontážní práce se stavebnicí 

- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 
čísel, ke sčítání a odčítání bez přechodu 
desítky v oboru 0 - 20 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - učí se interpretovat v přiměřeném 
rozsahu čtený text 

- přečte a zapíše čísla 0 - 20 <-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - učí se interpretovat v přiměřeném 
rozsahu čtený text 

- orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, před, 
za) 

<-- Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - provádí jednoduché montážní a 
demontážní práce se stavebnicí 
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Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Obor přirozených čísel do 100  

Obor přirozených čísel - spočítá prvky daného souboru do 100 (včetně)  

- vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 100 (včetně)  

2. Zápis čísla v desítkové soustavě  

Zápis čísel v desítkové soustavě - porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 100  

- přečte a zapíše čísla 0 - 100  

3. Číselná osa  

Číselná osa - orientuje se v číselné řadě  

4. Vlastnosti početních operací  

Vlastnosti početních operací - sčítá a odčítá čísla v oboru 0 - 100, s přechodem přes desítku  

Násobilka - chápe násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců  

- vyjmenuje řady násobků 1,2,3,4,5 a 10  

5. Slovní úlohy  

Slovní úlohy - používá sčítání a odčítání při řešení praktických situací  

- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke sčítání a odčítání s 
přechodem desítky, s užitím vztahů o n-více/méně v oboru 0 - 100  

- řeší slovní úlohy na násobení a dělení, a se dvěma početními operacemi, 
užívá závorky  

6. Čas, hodina, minuta  

Čas, hodiny, minuty - seznámí se s pojmy čas, hodina, minuta  
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Matematika 2. ročník  

- čte údaje na hodinách včetně digitálních  

7. Závislosti a jejich vlastnosti  

Závislosti a jejich vlastnosti - popisuje jednotlivé závislosti z praktického života  

8. Základní útvary v rovině  

Základní útvary v rovině (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) - rozeznává, pojmenuje a vymodeluje geometrické útvary  

Rovné a křivé čáry - chápe pojem kreslení a rýsování  

Rýsování úseček - osvojuje si správné návyky při rýsování  

Měření délky úsečky - rýsuje, měří a odhaduje délku úsečky, porovnává úsečky  

Jednotky délky, jednotky času - zná jednotky délky a času  

9. Základní útvary v prostoru  

Základní útvary v prostoru (krychle, kvádr, válec, koule) - rozeznává, pojmenuje a vymodeluje geometrický útvar v prostoru  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 
čísel, ke sčítání a odčítání s přechodem 
desítky, s užitím vztahů o n-více/méně v 
oboru 0 - 100 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - orientuje se v prostředí domova, školy, bydliště a je 
schopen najít ho v jednoduchém plánu 

- řeší slovní úlohy na násobení a dělení, a se 
dvěma početními operacemi, užívá závorky 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy a 
přiměřeně se chová ke členům rodiny 

- seznámí se s pojmy čas, hodina, minuta --> Prvouka -> 2. ročník -> - orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem v 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- rozeznává, pojmenuje a vymodeluje 
geometrický útvar v prostoru 

--> Pracovní činnosti -> 1. ročník -> - provádí jednoduché montážní a 
demontážní práce se stavebnicí 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- seznámí se s pojmy čas, hodina, minuta <-- Prvouka -> 2. ročník -> - určuje čas podle hodin a kalendáře 

- rozeznává, pojmenuje a vymodeluje 
geometrický útvar v prostoru 

<-- Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - provádí jednoduché montážní a 
demontážní práce se stavebnicí 

    

Matematika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Číslo a početní operace  

Obor přirozených čísel - spočítá prvky daného souboru do 1 000 (včetně)  

- vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 1 000 (včetně)  

Zápis čísla v desítkové soustavě a porovnávání čísel - porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 1 000  

- přečte a zapíše čísla 0 - 1 000  

Číselná osa - orientuje se v číselné řadě  

Zaokrouhlování a rozklad čísel - zaokrouhluje čísla na desítky, stovky a tisíce  

- rozkládá čísla do 1 000 v desítkové soustavě  

Vlastnosti početních operací - sčítá a odčítá čísla v oboru 0 - 1 000 s přechodem přes desítku  

- písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla a písemně provádí kontrolu 
výpočtu  

Násobilka - chápe násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců  

- vyjmenuje řady násobků od 1 - 10  

Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným - řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek  

- dokáže pamětně vynásobit dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých 
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příkladech mimo obor násobilek  

Dělení se zbytkem - dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek a určí neúplný 
podíl a zbytek  

- provádí samostatně kontrolu svých početních výkonů  

Slovní úlohy - používá sčítání a odčítání při řešení praktických situací  

- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke sčítání a odčítání s 
přechodem desítky, s užitím vztahů o n-více/méně v oboru 0 - 1000  

- řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení v oboru 
násobilek i mimo ně do 100  

- řeší úlohy typu n-krát více a n-krát méně  

2. Závislosti, vztahy a práce s daty  

Čas, hodiny, minuty - orientuje se v čase a provádí jednoduché převody jednotek času  

Závislosti a jejich vlastnosti - čte údaje na hodinách včetně digitálních  

- užívá tabulkové zápisy v praxi  

Tabulka - užívá tabulkové zápisy v praxi  

3. Geometrie v rovině a v prostoru  

Základní útvary v rovině (mnohoúhelník, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh 
a kružnice) 

- rozeznává, pojmenuje a vymodeluje geometrické útvary  

Základní útvary v prostoru ( krychle, kvádr, válec, koule) - rozeznává, pojmenuje a vymodeluje geometrické útvary  

Bod, názvy přímek, kružnic a úseček - označuje bod, průsečík dvou přímek, střed kružnice velkým písmenem a 
přímku a kružnici malým psacím písmenem  

Rýsování přímek, polopřímek a úseček - rýsuje přímky, polopřímky a úsečky s přesností na milimetry  

Trojúhelník - rýsuje trojúhelník podle daných stran a pozná trojúhelník rovnostranný  

Kružnice - sestrojí libovolnou kružnici a změří její poloměr  

Jednotky délky mm, cm, dm, m, km - změří délku úsečky s přesností na mm  

- převádí jednotky délky s užitím měnitele 1 000, 100, 10 (mm, cm, dm, m, 
km)  

Obvod - určí obvod jednoduchých obrazců (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením 
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jejich stran  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

    

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na 
násobení a dělení v oboru násobilek i mimo 
ně do 100 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> - využívá získaných čtenářských 
dovedností a návyků při četbě jednoduchých textů, recituje básnický text 

- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 
čísel, ke sčítání a odčítání s přechodem 
desítky, s užitím vztahů o n-více/méně v 
oboru 0 - 1000 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> - vyjadřuje svůj postoj k přečtenému 
textu 

- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 
čísel, ke sčítání a odčítání s přechodem 
desítky, s užitím vztahů o n-více/méně v 
oboru 0 - 1000 

--> Anglický jazyk -> 3. ročník -> - rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného a psaného textu s vizuální oporou 

- čte údaje na hodinách včetně digitálních --> Prvouka -> 3. ročník -> - určuje čas podle hodin a kalendáře 

- orientuje se v čase a provádí jednoduché 
převody jednotek času 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem v 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- rozeznává, pojmenuje a vymodeluje 
geometrické útvary 

--> Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - provádí jednoduché montážní a 
demontážní práce se stavebnicí 

- užívá tabulkové zápisy v praxi --> Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - využívá návodů a předloh při konstrukci 
výrobku 

- přečte a zapíše čísla 0 - 1 000 <-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> - přiřazuje mluvenou a psanou podobu slova 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

nebo slovního spojení 

- orientuje se v čase a provádí jednoduché 
převody jednotek času 

<-- Prvouka -> 3. ročník -> - určuje čas podle hodin a kalendáře 

- rozeznává, pojmenuje a vymodeluje 
geometrické útvary 

<-- Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - provádí jednoduché montážní a 
demontážní práce se stavebnicí 

    

 

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Obor přirozených čísel  

Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky - pamětně sčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0, písemně sčítá 
čísla do 1 000 000  

- pamětně násobí čísla do 1 000 000 jednociferným číslem, písemně násobí 
jedno a dvojciferným činitelem  

- pamětně odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0, písemně 
odčítá čísla do 1 000 000  

- určí části celku, používá zápis ve formě zlomku  

Násobilka - pamětně násobí čísla do 1 000 000 jednociferným číslem, písemně násobí 
jedno a dvojciferným činitelem  

- pamětně dělí čísla do 1 000 000 jednociferným dělitelem, písemně dělí 
čísla jednociferným dělitelem  

- zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky  
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Matematika 4. ročník  

- provádí odhad a kontrolu svého výpočtu  

Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa - porovná, sčítá, odčítá zlomky se stejným základem  

- přečte zápis des. čísla a vyznačí jej na číselné ose  

Písemné algoritmy početních operací - řeší slovní úlohy založené na porovnávání čísel, na početních operacích do 
1 000 000  

- řeší složené slovní úlohy  

2. Závislosti a jejich vlastnosti  

Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády - vyhledává, sbírá a třídí data  

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy  

3. Základní útvary v rovině  

Přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh - narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici  

Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody - graficky sčítá a odčítá úsečky  

- určí obsah čtverce a obdélníku dle čtvercové sítě  

- používá základní jednotky obsahu  

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině - sestrojí rovnoběžku s danou přímkou  

- sestrojí kolmici k dané přímce  

Osově souměrné útvary - pozná souměrný útvar  

- nakreslí souměrný útvar  

- určí osu souměrnosti překládáním  

4. Základní útvary v prostoru  

Kvádr, krychle 
- používá jednoduché konstrukce  

Obvod a obsah obrazce 

5. Aplikační a problémové úlohy  

Slovní úlohy 

- řeší slovní úlohy a problémy  
Číselné a obrázkové řady 

Magické čtverce 

Prostorová představivost 
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Matematika 4. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- pamětně násobí čísla do 1 000 000 
jednociferným číslem, písemně násobí jedno 
a dvojciferným činitelem 

--> Vlastivěda -> 4. ročník -> - vyhledá na vlastivědné mapě měřítko mapy 

- řeší slovní úlohy založené na porovnávání 
čísel, na početních operacích do 1 000 000 

--> Vlastivěda -> 4. ročník -> - orientuje se v kalendáři 

- používá jednoduché konstrukce --> Pracovní činnosti -> 4. ročník -> - sestavuje a rozkládá modely dle předlohy a 
dle vlastní představivosti z jednoduchých a z konstrukčních stavebnic 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

<-- Informatika -> 4. ročník -> - používá nástroje textového a obrázkového 
editoru 

- pamětně násobí čísla do 1 000 000 
jednociferným číslem, písemně násobí jedno 
a dvojciferným činitelem 

<-- Přírodověda -> 4. ročník -> - uvádí základní veličiny: délku, hmotnost, 
teplotu, čas 

- zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, 
tisíce, sta, desítky 

<-- Vlastivěda -> 4. ročník -> - rozlišuje mezi základními typy map 

- přečte zápis des. čísla a vyznačí jej na 
číselné ose 

<-- Vlastivěda -> 4. ročník -> - rozumí časové ose 

- určí části celku, používá zápis ve formě 
zlomku 

<-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - užívá prvky ve vztahu k celku, uspořádává 
objekty do celků 

- určí obsah čtverce a obdélníku dle čtvercové 
sítě 

<-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - užívá pojmy spojené s vizuálně obrazným 
vyjádřením 

- nakreslí souměrný útvar <-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - užívá pojmy spojené s vizuálně obrazným 
vyjádřením 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vyhledává, sbírá a třídí data <-- Tělesná výchova -> 4. ročník -> - změří základní pohybové výkony 

    

 

Matematika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Číslo a početní operace  

Přirozená čísla do milionu a přes milion - sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (sčítaná nebo odčítaná čísla mají 
nejvýše dvě číslice různé od nuly)  

- písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla  

- písemně odčítá dvě přirozená čísla  

Vlastnosti písemných operací - porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 1 milionu a přes milion  

Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě a porovnávání čísel - sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (sčítaná nebo odčítaná čísla mají 
nejvýše dvě číslice různé od nuly)  

Číselná osa - orientuje se v číselné řadě  

Zaokrouhlování a rozklad čísel - zaokrouhluje čísla na desítky, stovky, tisíce  

Písemné násobení dvojciferným činitelem - písemně násobí dvojciferným i tříciferným činitelem  

Pamětné dělení dvojcif. a trojcif. čísla dvojciferným dělitelem - pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých případech  

Písemné dělení dvojciferným dělitelem - písemně dělí dvojciferným dělitelem  

Zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce - zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností  

Odhady výsledků - kontrola výpočtů - provádí odhad a kontrolu svého výpočtu  

Užití vlastností početních výkonů (komutativnost a asociativnost sčítání a - řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma 
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násobení) výpočtům s přirozenými čísly  

Zlomky - celek, část, zlomek, čitatel, zlomková čára, jmenovatel, polovina, ¾, 
½, ¼, ⅞ 

- naučí se vyznačit ¼, ½, ¾, celek  

- řeší jednoduché úlohy na určení poloviny, ¾, ½, ¼ ⅞ daného počtu  

- čte, zapisuje a provádí základní početní operace se zlomky  

2. Závislosti, vztahy a práce s daty  

Čtení a sestavování tabulek různých závislostí - vyhledává, sbírá a třídí data  

Čtení a sestavování diagramů 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky, grafy a diagramy  Zakreslování jednoduchých grafů, závislostí, např. průběh jízdy autem, 
změna teploty během dne atd. 

3. Geometrie v rovině a v prostoru  

Konstrukce trojúhelníku, obdélníku, čtverce a kružnice, střed a poloměr 
kružnice 

- narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici  

Obvod mnohoúhelníku součtem délek jeho stran - určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  

Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody ( m - dm, m - mm, km - m ) - graficky sčítá a odčítá úsečky  

- zná základní jednotky délky a jejich převody ( m - dm, m - mm, km - m )  

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině - sestrojí rovnoběžku s danou přímkou  

- sestrojí kolmici k dané přímce  

Obvod a obsah obrazce - určí obsah čtverce a obdélníku dle čtvercové sítě  

Základní jednotky obsahu - používá základní jednotky obsahu  

Slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a čtverce - pozná a nakreslí souměrný útvar  

Osově souměrné útvary - určí osu souměrnosti překládáním, konstrukcí  

Základní útvary v prostoru: kvádr, krychle (vrchol, hrana, stěna) - modeluje krychli, kvádr  

Síť kvádru, krychle - pozná síť krychle, kvádru  

Výpočet povrchu krychle a kvádru - umí jednoduché výpočty povrchu krychle, kvádru, vyvozené z výpočtů 
obsahů čtverce a obdélníku  

4. Nestandartní aplikační úlohy a problémy  

Slovní úlohy - řeší slovní úlohy a problémy  
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Matematika 5. ročník  

Ze života zvířat 

Na poště 

Plánek bytu 

Poznáváme svět 

V restauraci 

Nestandardní úlohy 

Římské číslice - převádí arabské číslice na římské  

- učí se jednoduchý algoritmus převodu 1- 39, L, C, D, M  

Desetinná čísla - zaokrouhlování na desetiny, setiny - převod desetinného zlomku na desetinné číslo  

- porovnávání a zaokrouhlování deset. čísel  

- sčítání a odčítání deset. čísel  

- násobení a dělení deset. čísel 10, 100, 1000  

Procenta - jednoduché úlohy s procenty (jedno procento, jedna setina z 
celku) 

- seznámeni s procenty  

Celek (základ), sto procent - řeší jednoduché slovní příklady  

Čtení a zápis zlomků 

- čte, zapisuje a provádí základní početní operace se zlomky  Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem 

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

Vyjádření celku z jeho dané části 
- čte, zapisuje a provádí základní početní operace se zlomky  

Zlomky se jmenovatelem 10, 100 (desetinné zlomky) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- určí osu souměrnosti překládáním, 
konstrukcí 

--> Pracovní činnosti -> 5. ročník -> - sestavuje a rozkládá modely dle předlohy a 
dle vlastní představivosti z jednoduchých a z konstrukčních stavebnic 

- umí jednoduché výpočty povrchu krychle, 
kvádru, vyvozené z výpočtů obsahů čtverce a 
obdélníku 

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> - vytváří různé varianty pohybových her 

- řeší jednoduché slovní příklady --> Přírodověda -> 5. ročník -> - vysvětlí význam jednoduchých strojů 
(nakloněná rovina, páka, kolo) pro člověka 

- vyhledává, sbírá a třídí data <-- Přírodověda -> 5. ročník -> - zjišťuje hmotnost tělesa na vahách, měří objem 
odměrným válcem, teplotu teploměrem a čas hodinkami, stopkami 

- učí se jednoduchý algoritmus převodu 1- 39, 
L, C, D, M 

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> - dokáže určit čas 

    

Matematika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Opakování učiva z 5. ročníku  

Aritmetika: 
- přirozená čísla a početní výkony s nimi 
- desetinná čísla (sčítání a odčítání, užití desetinných čísel v praxi) 
- zlomek (znázornění zlomku, sčítání zlomku se stejným 
jmenovatelem) 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i geometrie s využitím dosavadních 
znalostí  

Geometrie: 
- rovinné obrazce 
- jednotky délky a jejich převody 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i geometrie s využitím dosavadních 
znalostí  
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- jednotky obsahu 
- výpočet obvodu a obsahu rovinných obrazců 
- sestrojování úseček (rovnoběžky, kolmice) 
- sestrojování kružnic 
- prostorové útvary 
- výpočet povrchu kvádru a krychle 
- řešení slovních úloh s využitím výpočtu obvodu a obsahu obdélníku a 
čtverce 

2. Desetinná čísla (DČ)  

Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě - definuje pojem DČ  

- zaokrouhluje DČ na daný řád  

- násobí a dělí DČ 10, 100, 1000  

- provádí početní operace s DČ  

- užívá kapesní kalkulátor  

- řeší slovní úlohy z praxe  

3. Dělitelnost přirozených čísel  

Prvočíslo, složené číslo, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, 
největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

- odhadne výsledky řešení úloh  

- rozezná prvočíslo a číslo složené  

- zná znaky dělitelnosti  

- provádí rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel  

- dokáže určit největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek 
dvou až tří přirozených čísel  

4. Úhel a jeho velikost  

Úhel a jeho velikost - řeší jednoduché slovní úlohy  

- definuje pojem úhel, osa úhlu  

- narýsuje úhel dané velikosti  

- odhadne a změří velikost úhlu pomocí úhloměru  

- užívá jednotky stupeň, minuta  
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- graficky a početně sčítá a odčítá úhly  

- graficky a početně násobí a dělí úhel dvěma  

5. Osová souměrnost  

Osa úsečky, osa úhlu - vyznačí vrcholové a vedlejší úhly, určí jejich velikost  

- určí shodnost dvou rovinných obrazců  

- sestrojí obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti  

6. Trojúhelník  

Trojúhelníková nerovnost - určí osy souměrnosti osově souměrných obrazců  

- třídí a popíše druhy trojúhelníku a jejich vlastnosti  

- určí velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku  

- provede výpočet trojúhelníkové nerovnosti  

- konstruuje trojúhelník podle věty sss  

- sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku  

7. Objem a povrch kvádru a krychle  

Kružnice opsaná a vepsaná - sestrojí kružnice opsanou a vepsanou trojúhelníku  

Objem a povrch kvádru a krychle - sestrojí síť kvádru, krychle  

- zná jednotky objemu a jejich převody  

- řeší úlohy z praxe  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

--> Dějepis -> 6. ročník -> - popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše stavbu Země a základní části 

- řeší slovní úlohy z praxe --> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- násobí a dělí DČ 10, 100, 1000 --> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - rozliší druhy číslovek 

- řeší jednoduché slovní úlohy --> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - definuje pojem výpisek 

- definuje pojem úhel, osa úhlu --> Tělesná výchova -> 6. ročník -> - vyjmenuje základní pravidla sportovních her 

- definuje pojem úhel, osa úhlu --> Tělesná výchova -> 6. ročník -> - ukáže na hrazdě po čelo jednoduchou 
sestavu 

- určí shodnost dvou rovinných obrazců --> Informatika -> 6. ročník -> - popíše základní periferie počítače 

- sestrojí obraz rovinného obrazce v osové 
souměrnosti 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše tvar a rozměry Země, základní pohyby Země 

- třídí a popíše druhy trojúhelníku a jejich 
vlastnosti 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- sestrojí obraz rovinného obrazce v osové 
souměrnosti 

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - zná základní informace o barvě jako o 
vlastnosti světla 

- provede výpočet trojúhelníkové nerovnosti --> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - pracuje s body, liniemi a plochou, pomocí 
nich vytváří tvary, objemy a perspektivu, poznává rozdíl mezi plošným a 
prostorovým ztvárněním představ, poznává možnosti tvorby prostoru 
pomocí kontrastu a perspektivy 

- řeší úlohy z praxe --> Dějepis -> 6. ročník -> - najde na mapě místa vzniku starověkých států 
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- sestrojí síť kvádru, krychle --> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - poznává možnosti kresebných technik, 
kresba různými materiály (tužka, tuš, uhel, rudka…) 

- zná znaky dělitelnosti <-- Informatika -> 6. ročník -> - vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí 
programů z Příslušenství operačního systému Windows XP 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> - pochopí význam minulosti pro současnost a 
budoucnost 

- užívá jednotky stupeň, minuta <-- Dějepis -> 6. ročník -> - najde na mapě místa vzniku starověkých států 

- užívá jednotky stupeň, minuta <-- Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše stavbu Země a základní části 

- užívá jednotky stupeň, minuta <-- Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- provádí početní operace s DČ <-- Tělesná výchova -> 6. ročník -> - dovede zaznamenat výsledek utkání a 
pomáhat při rozhodování 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> - osvojí si práci s časovou přímkou a orientuje se v 
prostoru 

    

Matematika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Opakování učiva ze 6. ročníku  

Dělitelnost přirozených čísel - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i geometrie s využitím dosavadních 
znalostí  

Operace s desetinnými čísly 
- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i geometrie s využitím dosavadních 
znalostí  

Úhel a jeho vlastnosti 

Osová souměrnost 
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Trojúhelník (konstrukce) 

Objem a povrch krychle a kvádru 

2. Zlomky  

Číselná osa - dokáže vyjádřit celek a část celku  

- zobrazí daný zlomek na číselné ose  

Převrácený zlomek - rozšíří a zkrátí zlomek s využitím největšího společného dělitele  

- porovná zlomky dle velikosti  

- určí převrácené číslo k danému zlomku  

- převede zlomek na desetinné číslo a naopak  

Smíšené číslo - převede smíšené číslo na zlomek a naopak  

- zvládá základní operace se zlomky  

- využije základní operace se zlomky k řešení slovních úloh  

3. Shodnost trojúhelníků, středová souměrnost  

Věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu) - určí shodné útvary  

- sestrojí trojúhelník zadaný podle věty sss, sus, usu  

- zopakuje si konstrukci obrazů v osové souměrnosti  

- sestrojí obraz útvarů ve středové souměrnosti  

- určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného obrazce  

- využije shodná zobrazení v praxi  

4. Celá čísla  

Čísla navzájem opačná - zapíše záporné a kladné číslo, zobrazí je na číselné ose  

- určí absolutní hodnotu čísla  

- dokáže porovnat celá čísla podle velikosti  

- zvládá početní operace s celými čísly  

- využije základní operace s celými čísly k řešení slovních úloh  

5. Racionální čísla  

Racionální čísla - dokáže porovnat racionální čísla podle velikosti  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

133 

Matematika 7. ročník  

- zvládá početní operace s racionálními čísly  

- využije základní operace s racionálními čísly k řešení slovních úloh  

6. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost  

Měřítko, úměra, trojčlenka - porovná dvě veličiny poměrem  

- rozšíří a zkrátí poměr  

- rozdělí celek v daném (postupném) poměru  

- řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměrů  

- podle měřítka mapy dokáže určit vzdálenost dvou míst ve skutečnosti a 
naopak  

- sestrojí a čte grafy přímé a nepřímé úměrnosti  

- řeší slovní úlohy s využitím vztahu přímé a nepřímé úměrnosti  

- řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky  

7. Procenta  

Procento, základ, procentová část, počet procent - určí, jak velkou část celku tvoří daný počet procent  

- určí celek z dané procentové části a příslušného počtu procent  

- řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části a celku  

- seznámí se se základními termíny z finanční matematiky (úrok, úrokové 
míra, vklad)  

- seznámí se s pojmem promile  

8. Čtyřúhelníky, hranoly  

Rovnoběžníky, lichoběžníky - rozlišuje různé druhy rovnoběžníků a zná jejich vlastnosti  

- sestrojí rovnoběžník (vč. rozboru a zápisu postupu konstrukce)  

- vypočítá obvod a obsah rovnoběžníků  

- rozlišuje různé druhy lichoběžníků a zná jejich vlastnosti  

- sestrojí lichoběžník (vč. rozboru a zápisu postupu konstrukce)  

- vypočítá obvod a obsah lichoběžníků  

- řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu rovnoběžníků, 
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lichoběžníků a trojúhelníků  

- zopakuje si sestrojení sítí hranolů  

- užitím vzorců vypočítá objem a povrch hranolů  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

--> Fyzika -> 7. ročník -> - vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

--> Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí oblasti Ameriky 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

--> Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí hranice Eurasie 

- dokáže vyjádřit celek a část celku --> Fyzika -> 7. ročník -> - ovládá značky a jednotky základních veličin 

- zvládá základní operace se zlomky --> Hudební výchova -> 7. ročník -> - spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

- určí shodné útvary --> Hudební výchova -> 7. ročník -> - spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

- sestrojí obraz útvarů ve středové 
souměrnosti 

--> Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - sestavuje jednoduché pohyblivé modely 

- zapíše záporné a kladné číslo, zobrazí je na 
číselné ose 

--> Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí oblasti Ameriky 

- zvládá početní operace s racionálními čísly --> Dějepis -> 7. ročník -> - osvojí si periodizaci středověku 

- rozdělí celek v daném (postupném) poměru --> Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - pracuje podle slovního návrhu, předlohy, 
náčrtu 

- seznámí se se základními termíny z finanční 
matematiky (úrok, úrokové míra, vklad) 

--> Výchova k občanství -> 7. ročník -> - vysvětlí běžné způsoby zacházení s 
penězi a majetkem 

- řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu 
obvodu a obsahu rovnoběžníků, lichoběžníků 
a trojúhelníků 

--> Dějepis -> 7. ročník -> - osvojí si periodizaci středověku 

- řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu 
obvodu a obsahu rovnoběžníků, lichoběžníků 
a trojúhelníků 

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - vnímá tvorbu některých předních českých 
ilustrátorů (próza i poezie), hledá propojenost mezi ilustrací a textem 

- vypočítá obvod a obsah rovnoběžníků --> Tělesná výchova -> 7. ročník -> - vyjmenuje základní pravidla sportovních her 

- vypočítá obvod a obsah lichoběžníků --> Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - pracuje podle slovního návodu a podle 
šablony 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, 
procentové části a celku 

<-- Výchova k občanství -> 7. ročník -> - vysvětlí běžné způsoby zacházení s 
penězi a majetkem 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

<-- Fyzika -> 7. ročník -> - ovládá značky a jednotky základních veličin 

- rozšíří a zkrátí zlomek s využitím největšího 
společného dělitele 

<-- Fyzika -> 7. ročník -> - používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost 
rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh 

- porovná dvě veličiny poměrem <-- Fyzika -> 7. ročník -> - rozhodne, zda je dané těleso v klidu či pohybu 
vzhledem k jinému tělesu 

- dokáže vyjádřit celek a část celku <-- Zeměpis -> 7. ročník -> - charakterizuje polohu, rozlohu, členitost, povrch 

- využije shodná zobrazení v praxi <-- Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - provádí montáž a demontáž 

- porovná zlomky dle velikosti <-- Fyzika -> 7. ročník -> - ovládá značky a jednotky základních veličin 

- porovná zlomky dle velikosti <-- Fyzika -> 7. ročník -> - změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z 
naměřených hodnot 

- určí převrácené číslo k danému zlomku <-- Fyzika -> 7. ročník -> - používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost 
rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh 

- porovná dvě veličiny poměrem <-- Fyzika -> 7. ročník -> - znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného 
pohybu na čase a určí z něj k danému času dráhu a naopak 

- rozlišuje různé druhy rovnoběžníků a zná 
jejich vlastnosti 

<-- Fyzika -> 7. ročník -> - určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice 
dvou sil stejných či opačných směrů 

    

 

Matematika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Učivo ŠVP výstupy 

1. Opakování učiva ze 7. ročníku  

Aritmetika: 
- dělitelnost přirozených čísel 
- desetinná čísla 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i geometrie s využitím dosavadních 
znalostí  

Geometrie: 
- úhel a jeho velikost 
- trojúhelník 
- objem a povrch kvádru a krychle 
- osová souměrnost 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i geometrie s využitím dosavadních 
znalostí  

2. Druhá mocnina a odmocnina Pythagorova věta  

Druhá mocnina a odmocnina - definuje pojem mocnina  

- určuje druhou mocninu a druhou odmocninu pomocí tabulek a kapesního 
kalkulátoru  

- řeší jednoduché číselné výrazy s druhou mocninou a druhou odmocninou  

Pythagorova věta - zná Pythagorovu větu  

- řeší slovní úlohy s využitím Pythagorovy věty  

3. Mocniny  

Mocniny s přirozeným mocnitelem - určí mocniny s přirozeným mocnitelem  

- provádí základní početní operace s mocninami  

- zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti  

4. Výrazy  

Číselné výrazy - definuje pojem číselný výraz  

- určí hodnotu číselného výrazu  

Výrazy s proměnou - definuje pojem výraz s proměnnou  

- zapíše slovní text pomocí výrazu s proměnnými  

Pojem jednočlen a mnohočlen - definuje pojem jednočlen, mnohočlen  

- provádí početní operace s jednočlenem, mnohočlenem  
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Matematika 8. ročník  

Zjednodušení výrazu pomocí vzorce - upraví výraz vytýkáním před závorku  

- užívá dané vzorce ke zjednodušení výrazu  

5. Lineární rovnice  

Lineární rovnice - definuje pojem lineární rovnice s jednou neznámou, kořen lineární rovnice  

- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav  

- provádí zkoušky správnosti svého řešení  

- dokáže vyjádřit neznámou ze vzorce a vypočítat její hodnotu  

- řeší slovní úlohy z praxe  

- řeší lineární nerovnice s jednou neznámou  

6. Kruh, kružnice, válec  

Kruh - sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě, tečnu ke kružnici z daného bodu 
ležícího vně kružnice  

- užívá Thaletovu větu v praxi  

Kružnice - určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic  

- vypočítá obsah a obvod kruhu a délku kružnice  

Válec - vypočítá objem a povrch válce  

7. Konstrukční úlohy  

Konstrukční úlohy - používá základní pravidla přesného rýsování  

- sestrojí osu úsečky a úhlu  

- sestrojí rovnoběžky s danou přímkou v dané vzdálenosti  

- sestrojí soustředné kružnice  

- sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu a zapíše konstrukci  

8. Základy statistiky  

Statistika - zapíše do tabulky výsledky jednoduchého statistického šetření  

- definuje základní statistické pojmy  

- vypočítá aritmetický průměr  

- určí další statistické pojmy: medián, modus  
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Matematika 8. ročník  

- čte a sestrojí různé diagramy a grafy  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

--> Fyzika -> 8. ročník -> - uvede příklady využití rovinných, dutých a vypuklých 
zrcadel v běžném životě 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

--> Chemie -> 8. ročník -> - dokáže rozeznat směsi stejnorodé od různorodých 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - charakterizuje jednotlivé státy Evropy 

- zná Pythagorovu větu --> Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> - pochopí význam pojmů:archaismy, 
historismy, neologismy, termín 

- určí mocniny s přirozeným mocnitelem --> Fyzika -> 8. ročník -> - využívá s porozuměním vztah Q = m.c.(t2 – t1) pro 
výpočet tepla 

- provádí základní početní operace s 
mocninami 

--> Fyzika -> 8. ročník -> - na příkladech dokáže uvést přeměny energií 

- zapíše dané číslo v desítkové soustavě 
pomocí mocnin deseti 

--> Přírodopis -> 8. ročník -> - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav 

- zapíše dané číslo v desítkové soustavě --> Zeměpis -> 8. ročník -> - charakterizuje jednotlivé státy Evropy 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

pomocí mocnin deseti 

- definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

--> Dějepis -> 8. ročník -> - seznámí se s vědeckou revolucí v 17. století 

- řeší slovní úlohy z praxe --> Tělesná výchova -> 8. ročník -> - odmítá drogy a jiné škodliviny 

- sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě, 
tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně 
kružnice 

--> Fyzika -> 8. ročník -> - uvede příklady využití rovinných, dutých a vypuklých 
zrcadel v běžném životě 

- používá základní pravidla přesného rýsování --> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - zhodnotí riziko globálních problémů v 
současnosti i budoucnosti pro lidskou společnost 

- sestrojí osu úsečky a úhlu --> Fyzika -> 8. ročník -> - pokusem rozliší spojku a rozptylku, najde ohnisko 
tenké spojky a určí jeji ohniskovou vzdálenost 

- zapíše do tabulky výsledky jednoduchého 
statistického šetření 

--> Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> - rozezná slova příbuzná 

- definuje základní statistické pojmy --> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 

- definuje základní statistické pojmy --> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - žák objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování 

- vypočítá aritmetický průměr --> Fyzika -> 8. ročník -> - využívá při řešení problémů a úloh s porozuměním 
vztah W = F.s pro práci a P = W/t pro výkon 

- určí další statistické pojmy: medián, modus --> Přírodopis -> 8. ročník -> - vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav 

- definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

--> Fyzika -> 8. ročník -> - používá s porozuměním vztah p = h.ρ.g pro 
hydrostatický tlak a F = h.ρ.g.S pro hydrostatickou tlakovou sílu při řešení 
úloh 

- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních 
úprav 

--> Fyzika -> 8. ročník -> - využívá s porozuměním vztah Q = m.c.(t2 – t1) pro 
výpočet tepla 

- definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - používá s porozuměním vztah p = h.ρ.g pro 
hydrostatický tlak a F = h.ρ.g.S pro hydrostatickou tlakovou sílu při řešení 
úloh 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních 
úprav 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - popíše vznik atmosférického tlaku a v jednoduchých 
případech předpoví jeho vliv na chování těles 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou 
prostředích dokáže rozhodnout, zda se světlo při přechodu z jednoho 
prostředí do druhého bude lámat ke kolmici nebo od kolmice 

- definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - využívá při řešení problémů a úloh s porozuměním 
vztah W = F.s pro práci a P = W/t pro výkon 

- definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - určí v jednoduchých případech z vykonané práce 
změnu pohybové nebo polohové energie 

- řeší slovní úlohy s využitím Pythagorovy 
věty 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - na příkladech dokáže uvést přeměny energií 

- určuje druhou mocninu a druhou 
odmocninu pomocí tabulek a kapesního 
kalkulátoru 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - porovná pohybové energie těles na základě jejich 
rychlostí nebo hmotností 

- definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - využívá s porozuměním vztah Q = m.c.(t2 – t1) pro 
výpočet tepla 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

<-- Chemie -> 8. ročník -> - dokáže rozeznat směsi stejnorodé od různorodých 

- definuje základní statistické pojmy <-- Zeměpis -> 8. ročník -> - posoudí význam zemědělství pro výživu lidstva 

- definuje pojem mocnina <-- Fyzika -> 8. ročník -> - porovná pohybové energie těles na základě jejich 
rychlostí nebo hmotností 

- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních 
úprav 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - dokáže objasnit vznik hydrostatického tlaku a v 
jednoduchých případech předpoví jeho vliv na chování těles 

- sestrojí osu úsečky a úhlu <-- Fyzika -> 8. ročník -> - uvede příklady využití rovinných, dutých a vypuklých 
zrcadel v běžném životě 

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, 
dvou kružnic 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - odliší duté zrcadlo od vypuklého, uvede příklady jejich 
využití 
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Matematika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Opakování učiva z 8. ročníku  

Číselné výrazy (desetinná čísla, zlomky, mocnina, odmocnina) 

- řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i geometrie s využitím dosavadních 
znalostí  

Procenta 

Konstrukční úlohy 

Objem a povrch těles 

2. Lomené výrazy (LV)  

Lomený výraz, definiční obor výrazu - určuje podmínky, za kterých má daný výraz smysl  

- využívá vzorců pro úpravu celistvých a lomených výrazů  

Početní operace s lomenými výrazy - krátí a rozšiřuje LV  

- provádí základní operace s LV  

Složený lomený výraz - krátí a rozšiřuje LV  

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli - řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli  

- řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým lineárním rovnicím s neznámou ve 
jmenovateli  

3. Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými  

Řešení rovnic metodou dosazovací, sčítací a kombinační - řeší soustavu lineárních rovnic se dvěma neznámými dosazovací a sčítací 
metodou  

- provádí zkoušku řešení  

- řeší slovní úlohy  

4. Funkce  
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Matematika 9. ročník  

Definiční obor funkce, obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkce - definuje pojem funkce  

Lineární funkce a její graf - určí definiční obor a obor hodnot funkce  

- sestrojí graf lineární a kvadratické funkce a graf nepřímé úměrnosti  

- užívá probrané funkce při řešení úloh z praxe  

Nepřímá úměrnost a její graf - sestrojí graf lineární a kvadratické funkce a graf nepřímé úměrnosti  

- užívá probrané funkce při řešení úloh z praxe  

Kvadratická funkce a jeí graf - sestrojí graf lineární a kvadratické funkce a graf nepřímé úměrnosti  

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic - řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic  

5. Podobnost. Goniometrické funkce  

Poměr podobnosti, podobnost trojúhelníků, věty o podobnosti trojúhelníků - určí podobné útvary v rovině  

- určí a používá poměr podobnosti  

- sestrojí rovinný obrazec podobný danému  

Dělení úsečky v daném poměru - rozdělí úsečku v daném poměru  

Poměr stran v podobných trojúhelnících - určí a používá poměr podobnosti  

Goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku - orientuje se v grafech daných goniometrických funkcí  

- určuje hodnoty daných funkcí pomocí tabulek a kalkulátoru  

Funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens - zapíše dané funkce pomocí vztahů mezi stranami pravoúhlého 
trojúhelníku  

Užití goniometrických funkcí - užívá dané goniometrické funkce ostrého úhlu při řešení úloh z praxe a při 
výpočtech objemu a povrchu těles  

6. Jehlan, kužel, koule  

Jehlan, kužel - rozezná komolý jehlan a komolý kužel  

Síť jehlanu - sestrojí síť jehlanu  

Objem a povrch jehlanu a kužele - vypočítá objem a povrch jehlanu v jednoduchých příkladech  

- vypočítá objem a povrch kužele a koule  

- užívá goniometrické funkce při výpočtu povrchu a objemu jehlanu a kužele  

Koule - poloměr koule, objem a povrch koule - vypočítá objem a povrch kužele a koule  
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Matematika 9. ročník  

7. Základy finanční matematiky  

Úrok, jistina, úroková doba, úrokovací období, úroková míra, jednoduché 
úrokování, složené úrokování 

- vypočítá úrok z dané jistiny za určité období při dané úrokové míře  

- určí hledanou jistinu  

- provádí jednoduché a složené úrokování  

- vypočítá úrok z úroku  

- řeší slovní úlohy z praxe  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vypočítá úrok z dané jistiny za určité období 
při dané úrokové míře 

<-- Výchova k občanství -> 9. ročník -> - uvede různé způsoby ukládání a 
investování peněz 

- vypočítá úrok z úroku <-- Výchova k občanství -> 9. ročník -> - vyhledá vhodný bankovní produkt pro 
danou situaci 

- využívá vzorců pro úpravu celistvých a 
lomených výrazů 

<-- Fyzika -> 9. ročník -> - užívá s porozuměním Ohmův zákon v jednoduchých 
příkladech 

- určí a používá poměr podobnosti <-- Fyzika -> 9. ročník -> - využívá poznatku o přímočarém šíření světla k určení 
přímého směru, objasnění vzniku stínu a zatmění Slunce a Měsíce 
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5.6 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

    Povinný  Povinný        

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Informatika - I. stupeň 
Vyučovací předmět Informatika, je předmět, který se v současné době prolíná všemi předměty. Je součástí 
vzdělávací oblasti„Informační a komunikační technologie“ a od 4. ročníku se vyučuje jako samostatný 
předmět. Vzdělávací oblast Informačnía komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní 
dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se vesvěte informací, zpracovat získané informace a 
využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žáci jsou vedenik chápání a správnému užívání pojmů z 
oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutípráce s grafikou, textem. 
Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na 
internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Snahou je 
podporovat u žákůpředstavivost a logické myšlení. Při práci mohou uplatňovat a rozvíjet své vlastnosti jako 
důslednost, vytrvalost, vynalézavosta přesnost. Předmět poskytuje žákům poznatky a dovednosti, které 
jsou předpokladem k poznávání světa internetu a jehobezpečnosti. Dovednosti získané v tomto 
vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všechoblastech celého základního 
vzdělávání a stávají se jejich součástí. 
Charakteristika předmětu – II. stupeň 
Charakter výuky informatiky je činnostní. Žáci provádějí takové činnosti, které vedou k získání základních 
znalostía dovedností z oblasti práce s ICT technologiemi uživatelského charakteru.Cílem vzdělávání je 
vybavit žáka takovými kompetencemi, které mu umožní ICT technologie v budoucnosti cílevědomě 
využívat při učení. Dovednosti získané v informatice umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku a 
vzdělávací software vevšech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Získané dovednosti jsou 
v informační společnosti nezbytnýmpředpokladem pro uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu 
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rozvíjení profesní a zájmové činnosti.Žáci jsou ve výuce informatiky vedeni k chápání a správnému užívání 
pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dálejsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, 
textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáciučí používat pro zpracování 
informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů 
se učí používat elektronickou poštu. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu - I. stupeň 
Předmět bude vyučován v počítačové učebně 1. stupně. 
Časové vymezení předmětu - I. stupeň 
4. ročník – 1 vyučovací hodina týdně 
 
Organizační vymezení předmětu – II. stupeň 
Výuka předmětu informatika probíhá v rámci jednotlivých ročníků v menší skupině žáků. Vyučování probíhá 
v učebně PC. 
Časové vymezení předmětu – II. stupeň 
Vyučovací předmět informatika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku s dotací 1 hodina týdně. 

Integrace předmětů  Informační a komunikační technologie 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a 
komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, 
spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod., 
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové 
poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou. 

Kompetence k řešení problémů: 
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě 
se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají 
jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více, 
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému 
provedení a dotažení do konce. 

Kompetence komunikativní: 
- žáci se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají 
prostřednictvím elektronické pošty, 
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- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 
náležitosti apod.). 

Kompetence sociální a personální: 
- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, 
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve 
škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...), 
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 
mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami. 

Kompetence občanské: 
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou, 
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst. 

Kompetence pracovní: 
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, 
rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod., 
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné 
komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk má jiné schopnosti a 
dovednosti. 

    

Informatika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Struktura a funkce počítače  

Popis počítače a přídavná zařízení - ovládá základní funkce počítače  

- popíše jednotlivé části počítače a jeho přídavných zařízení  
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Operační systémy a jejich základní funkce - ovládá základní funkce operačních systémů  

2. Zásady bezpečnosti práce  

Prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní 
techniky 

- dodržuje pravidla bezpečné práce se všemi částmi počítače  

- zná zdravotní rizika spojená s dlouhodobým užíváním výpočetní techniky a 
snaží se jim předcházet  

Jednoduchá údržba počítače - uplatňuje jednoduchou údržbu počítače  

Postupy při běžných problémech s hardware a software - jedná poučeně v případě závady hardware a software  

Zálohování dat, antivirový program - používá zálohování dat, zná používání antivirového programu  

3. Používání vyhledávacích portálů  

Vyhledávání volně přístupných a bezpečných informačních serverů - používá jednoduché a vhodné cesty při vyhledávání informací na internetu  

- vstupuje pouze na známé a bezpečné portály  

Formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy - zadává jednoduchá hesla při vyhledávání informací na internetu  

Společenský tok informací - chápe internet jako zdroj informací  

Základní způsoby komunikace - ovládá základní způsoby komunikace  

E-mail - vytvoří a účelně používá e-mail  

Chat, ICQ, FB - bezpečnost při sdílení osobních údajů, kyberšikana - ovládá komunikaci přes chat, ICQ  

- zná pravidla bezpečnosti pro sdílení osobních údajů  

- ví na koho se obrátit v případě kyberšikany  

4. Základní funkce textového a grafického editoru  

Nástroje textového a grafického editoru - používá nástroje textového a obrázkového editoru  

Práce s textem v textovém a grafickém editoru - pracuje s textem v textovém a grafickém editoru  

Práce s obrázkem v textovém a grafickém editoru - samostatně pracuje s obrázkem v textovém a grafickém editoru  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- chápe internet jako zdroj informací --> Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> - čte pozorně, soustředěně a aktivně 
přiměřeně náročné texty 

- ví na koho se obrátit v případě kyberšikany --> Tělesná výchova -> 4. ročník -> - chápe, že pravidelný pohyb pomáhá ke 
zdravému tělesnému a duševnímu rozvoji 

- používá nástroje textového a obrázkového 
editoru 

--> Český jazyk a literatura -> 4. ročník -> - kontroluje vlastní písemný projev 

- používá nástroje textového a obrázkového 
editoru 

--> Matematika -> 4. ročník -> - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

    

Informatika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Základní počítačové pojmy  

Opakování učiva 4.třídy (jednoduchá údržba PC, zálohování dat, antivirový 
program) 

- orientuje se v druzích počítačů  

- popíše základní periferie počítače  

- rozlišuje soubory a adresáře a chápe jejich strukturovanost  

- uvede základní příklady typů programů a k nim odpovídající formáty 
souborů  

Pravidla bezpečné práce s PC 

- bezpečně užívá základní ovládání používaného operačního systému  
Hardware (základní jednotka, monitor, klávesnice, myš) 

Software (operační systém Windows - práce s plochou, vytvoření nové 
složky, vytvoření zástupce na ploše, dále vytváření adresáře, podadresáře, 
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souborů a jejich typů, seznámení s Microsoft Office - základní seznámení s 
programy Word, Excel) 

2. Uživatelské programy z nabídky Start  

Vytvořit a upravit obrázek či text, seznámit se se základní programovou 
nabídkou (příslušenství operačního systému Windows XP - malování, 
poznámkový blok, WordPad, kalkulačka) 

- vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí programů z Příslušenství 
operačního systému Windows XP  

- s užitím speciálního textového editoru napíše a upraví jednoduchý text  

3. Využití služeb Internetu  

Procházení stránek, prohlížeče - otevře stránku, jejíž adresu zná  

- využívá služby základních portálů  

Kopírování textu, obrázků - přenáší text a obrázky do známých programů  

Chat, FB - bezpečnost při sdílení osbních údajů, kyberšikana - zná pravidla bezpečnosti pro sdílení osobních údajů  

- ví na koho se obrátit v případě kyberšikany  

4. MS Word  

Psaní textu - vytvoří jednoduchý text, dokáže ho zkopírovat a přesunout pomocí 
schránky, vymazat  

Procvičování základních funkcí Wordu 
- běžně používá různé typy fontů, velikost a řez písma  

Písmo - (typy fontů, volba typu písma, velikost a řez písma) 

Odstavce (formátování a úprava, zarovnání) 

- dokáže formátovat a upravit jednotlivé odstavce textu  Nastavení tabulátorů 

Odrážky a číslování 

Zobrazení stránky, struktura dokumentu (zobrazení záhlaví, zápatí, šířka 
okrajů stránky) 

- upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu  

Základní klávesové zkratky (kopírovat, vložit, vyjmout, označit vše, najít, 
nahradit, uložit) 

- využívá základních klávesových zkratek  

Obrázky (vytváření, kopírování a formátování) - zpracovává obrázky získané z různých zdrojů, případně je dokáže vytvořit 
pomocí nabídky kreslení, tyto obrázky dokáže kopírovat, mazat a 
formátovat  

Seznámení s dalšími možnostmi Wordu (vytvoření jednoduché tabulky, - kromě obrázků zařazuje vhodně do textu i další objekty (tabulky, grafy 
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grafu apod.) apod.)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí 
programů z Příslušenství operačního systému 
Windows XP 

--> Matematika -> 6. ročník -> - zná znaky dělitelnosti 

- vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí 
programů z Příslušenství operačního systému 
Windows XP 

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - rozlišuje mezi jednotlivými typy 
výtvarných činností, pozná základní techniky, kterými vznikala výsledná 
výtvarná díla 

- popíše základní periferie počítače <-- Matematika -> 6. ročník -> - určí shodnost dvou rovinných obrazců 
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5.7 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 3 0 0 0 0 0 0 7 

Povinný Povinný Povinný           

    

 

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Prvouka je komplexně pojatý předmět, který má mnoho vazeb k ostatním předmětům. Hlavním cílem je 
rozvíjet osobnostžáka v oblastech vědomostí, dovedností a postojů, které souvisí s přírodou a společností. 
Výchovou a vzděláním v tomtopředmětu by měli žáci být dobře připraveni na život a orientaci ve světě. 
Měli by nalézt své místo v rodině, zaměstnánía společenském životě. Měli by dobře pečovat o své zdraví a 
správný životní styl. Časové rozvržení při vymezení témat siučitel volí sám. Při výuce může využívat 
projektů, vycházek, exkurzí apod.Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat různé věci, jevy a děje. Zabývají se 
jejich vzájemnými vztahy a souvislostmi. Poznávajísebe sama, a také své nejbližší okolí. Učí se vnímat a 
pozorovat krásu lidských výtvorů. Důležitou podmínkou úspěšnéhovzdělávání je vlastní prožitek žáků, který 
se uskutečňuje na základě konkrétních nebo modelových situací. Propojení tétooblasti s reálným životem a 
praktické zkušenosti žáků umožňují lépe zvládat životní situace a upevňovat pracovní návyky. 
Poznávání nejbližšího okolí rozvíjí chápání organizace života v obci a společnosti. Jednotlivé úkoly by měly 
vést žáky kekladnému vztahu k místu bydliště a rozvíjet vztah k naší zemi. Seznamují se s problémy ve 
společnosti a vzájemným soužitímmezi lidmi. Poznávají, jak se život mění a vyvíjí v čase.Poznávají planetu 
Zemi. Zabývají se živou a neživou přírodou a jejich proměnami. Využívají praktická pozorování okolní 
přírody a jejich záznamy se učí využívat. Sledují vliv člověka na přírodu, zabývají se ochranou přírody a 
zlepšením životníhoprostředí. Také poznávají člověka jako živou bytost. Zabývají se vývojem člověka a jeho 
potřebami. Získávají poznatkyo zdraví, nemocech a bezpečném chování. 
Prvouka si klade za hlavní cíl seznámit žáky s okolním světem. Hlavní princip při členění učiva je roční 
cyklus, který žákůmpřináší různé poznatky, činnosti a náměty.V předmětu prvouka je realizován obsah 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho světv pěti tematických okruzích: 
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1. Místo, kde žijeme 
2. Lidé kolem nás 
3. Lidé a čas 
4. Rozmanitost přírody 
5. Člověk a jeho zdraví 
Začátek výuky prvouky je spojen s poznatky, které jsou žákovi nejbližší (Moje rodina, Domov, Naše obec….), 
dále jsou toskutečnosti, které žáka významně ovlivňují (Jsem školák, Práce a volný čas, Zdraví….) 
Osvojování učiva probíháprostřednictvím různých činností a her, které rozvíjejí tvořivé poznávání a utvářejí 
vztah k okolnímu světu. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v kmenových třídách, případně v učebně PC či na pozemku školy. 
Časové vymezení 
Vyučovací předmět prvouka se vyučuje v 1. - 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- vyhledává a třídí informace 
- samostatně pozoruje a porovnává získané informace 
- poznává smysl a cíl učení pro běžný život 

Kompetence k řešení problémů: 
- vnímá problémové situace 
- získané vědomosti a dovednosti umí dále využít k řešení 
- ověřuje a obhajuje správnost řešení 

Kompetence komunikativní: 
- výstižně a logicky formuluje své názory 
- účinně se zapojuje do diskuse 
- aktivně naslouchá 

Kompetence sociální a personální: 
- spolupracuje ve skupině 
- dodržuje stanovená pravidla 
- usiluje o dobré vztahy ve třídě 
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Kompetence občanské: 
- respektuje přesvědčení druhých lidí 
- uvědomuje si svá práva ve škole i společnosti 
- chápe význam historických tradic 

Kompetence pracovní: 
- bezpečně a uvědoměle používá pomůcky 
- pracuje podle slovního návodu 
- aktivně spolupracuje ve skupině 

    

Prvouka 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Místo kde žijeme  

- Domov - prostředí domova a orientace v místě bydliště 
- orientuje se v prostředí domova, školy, bydliště  

- Škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy a bezpečná cesta do 
školy a ze školy - dopraví se bezpečně do školy a zpět  

- Obec - její části, významné budovy a dopravní síť - orientuje se v prostředí domova, školy, bydliště  

2. Lidé kolem nás  

- Rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a 
mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny 

- rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy  

- charakterizuje rozdělení rolí v rodině  

- pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny  

- Povolání - práce fyzická a duševní - orientuje se rámcově v profesi svých rodičů  

- Soužití a chování lidí - mezilidské vztahy, komunikace, vlastnosti - uplatňuje vhodné chování ve škole a při činnostech mimo školu  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

155 

Prvouka 1. ročník  

lidí,pravidla slušného chování - svěří se s osobním problémem vzniklým ve škole i mimo školu  

3. Lidé a čas  

- Orientace v čase a časový řád (režim dne, měření času, hodiny, roční 
období, průběh lidského života) 

- orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem v minulosti,přítomnosti a 
budoucnosti  

- určuje čas podle hodin a kalendáře  

- pojmenuje názvy dnů, měsíců a ročních období a umí je charakterizovat  

- dodržuje pravidelný denní režim  

- Současnost a minulost v našem životě (průběh lidského života, bydlení, 
předměty denní potřeby, státní svátky a významné dny) 

- používá kalendář, sleduje data narození členů rodiny i data jiných 
významných dnů a ví, co se s nimi pojí (přání, dárek)  

4. Rozmanitost přírody  

- Rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, 
průběh a způsob života, výživa, stavba těla u známějších druhů 

- popíše proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích  

- Životní podmínky - rozmanitost životních podmínek, podnebí a počasí - uvede nejznámější rostliny a živočichy vyskytující se v obci a jejím okolí, 
určí je podle některých částí  

- Pěstování rostlin - vypěstuje nenáročnou rostlinu  

5. Člověk a jeho zdraví  

- Lidské tělo - základní stavba a funkce, životní potřeby a projevy - popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými živočichy  

- určí základní části lidského těla  

- Péče o zdraví a zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, 
zdravá strava, nemoc, u lékaře 

- orientuje se v etapách průběhu lidského života, v lidských potřebách a 
životních projevech  

- Osobní bezpečí (bezpečné chování v rizikovém prostředí) - uvědomuje si nebezpečí úrazů, chová se tak, aby neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných  

- zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s neznámými rostlinami a zvířaty  

- chápe nebezpečí při manipulaci s elektrickými spotřebiči, předměty  

- Krizové situace - šikana, týrání 
- svěří se rodičům, učiteli atd. s případy ohrožování, šikanování  

- Služby odborné pomoci 

- Dopravní výchova - bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a 
cyklisty 

- chápe nebezpečí nevhodného chování v dopravě  

- uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
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provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

- Situace hromadného ohrožení - učí se správně reagovat při mimořádných událostech  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- uvědomuje si nebezpečí úrazů, chová se tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - píše správné tvary písmen a číslic ve 
větší velikosti a liniatuře 

- orientuje se v prostředí domova, školy, 
bydliště 

<-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> - vyslovuje foneticky správně v přiměřeném 
rozsahu slovní zásoby 

- uvědomuje si nebezpečí úrazů, chová se tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

<-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> - vhodně používá vybrané slova z dané slovní 
zásoby 

- rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy <-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> - vhodně používá vybrané slova z dané slovní 
zásoby 

- orientuje se v prostředí domova, školy, 
bydliště 

<-- Matematika -> 1. ročník -> - spočítá prvky daného souboru do 20 (včetně) 

- rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy <-- Matematika -> 1. ročník -> - vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků 
do 20 (včetně) 

- orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem 
v minulosti,přítomnosti a budoucnosti 

<-- Matematika -> 1. ročník -> - orientuje se v číselné řadě 

- dopraví se bezpečně do školy a zpět <-- Matematika -> 1. ročník -> - řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke 
sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru 0 - 20 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- určuje čas podle hodin a kalendáře <-- Matematika -> 1. ročník -> - seznámí se s pojmy čas, hodina, minuta 

- dodržuje pravidelný denní režim <-- Matematika -> 1. ročník -> - popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

    

Prvouka 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Místo, kde žijeme  

Domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště - orientuje se v prostředí domova, školy, bydliště a je schopen najít ho v 
jednoduchém plánu  

Škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy - dopraví se bezpečně do školy a zpět, umí se zeptat na cestu  

Obec - poloha v krajině, části obce 
- pozná riziková místa a situace v dopravě a dokáže se jim vyhnout  

Vesnice, města - základní popis 

Adresa, telefon - zná plnou adresu, kontakt na rodiče a ví, že je nesmí poskytovat cizím 
lidem  

2. Lidé kolem nás  

Rodina - příbuzenské a mezigenerační vztahy - rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy a přiměřeně se chová ke členům 
rodiny  

Role členů rodiny, postavení jedince v rodině - charakterizuje rozdělení rolí v rodině  

- pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny  

Život a funkce rodiny - přiměřeně se chová k domácím zvířatům, rostlinám, vlastnímu a 
společnému majetku  

Práce fyzická a duševní - zaměstnání - orientuje se rámcově v profesi svých rodičů  
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Pravidla slušného chování, vlastnosti lidí, mezilidské vztahy - uplatňuje vhodné chování ve škole a při činnostech mimo školu,  

- dokáže poukázat i na nevhodné chování  

- svěří se s osobním problémem vzniklým ve škole i mimo školu  

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných jejich 
přednostem i nedostatkům  

3. Lidé a čas  

Orientace v čase a časový řád (režim dne, měření času, hodiny, roční období, 
průběh lidského života) 

- orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti  

- určuje čas podle hodin a kalendáře  

- pojmenuje názvy dnů, měsíců a ročních období a umí je charakterizovat  

Současnost a minulost v našem životě (průběh lidského života, bydlení, 
předměty denní potřeby, státní svátky a významné dny) 

- dodržuje pravidelný denní režim  

- používá kalendář, sleduje data narození členů rodiny i data jiných 
významných dnů a ví, co se s nimi pojí (přání, dárek)  

4. Rozmanitost přírody  

Pěstování rostlin - popíše proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích  

- popisuje vlastnosti některých látek a jejich změn na základě pozorování a 
pokusů  

- uvede nejznámější rostliny a živočichy vyskytující se v obci a jejím okolí, 
určí je podle některých částí  

- vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými rostlinami a živočichy  

- vypěstuje nenáročnou rostlinu  

Ochrana přírody - ohleduplné chování - seznamuje se s ochranou přírody  

5. Člověk a jeho zdraví  

Lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce - popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými živočichy  

- určí základní části lidského těla včetně nejdůležitějších vnitřních orgánů  

Péče o zdraví - denní režim, pohybový režim - uplatňuje základní návyky osobní hygieny  

- rozlišuje rozdíl mezi úrazem a nemocí, pozná příznaky, dokáže poskytnout 
první pomoc při drobných poraněních  
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- orientuje se v etapách průběhu lidského života, v lidských potřebách a 
životních projevech  

Zdravá výživa - zdravá strava, pitný režim - uplatňuje zásady zdravého způsobu života  

- zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s neznámými rostlinami a zvířaty  

- chápe nebezpečí při manipulaci s elektrickými spotřebiči, předměty  

- ví, že existují nebezpeční lidé, že nesmí bez dovolení někam odejít  

Nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc - rozlišuje rozdíl mezi úrazem a nemocí, pozná příznaky, dokáže poskytnout 
první pomoc při drobných poraněních  

- orientuje se v etapách průběhu lidského života, v lidských potřebách a 
životních projevech  

- zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s neznámými rostlinami a zvířaty  

Etapy lidského života - svěří se rodičům, učiteli, ... s případy ohrožování, šikanování  

- chápe nebezpečí nevhodného chování v dopravě  

- učí se správně reagovat při mimořádných událostech  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zná plnou adresu, kontakt na rodiče a ví, že 
je nesmí poskytovat cizím lidem 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> - vypráví podle obrázkové osnovy 

- přiměřeně se chová k domácím zvířatům, 
rostlinám, vlastnímu a společnému majetku 

--> Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - pozoruje a hodnotí přírodu 

- přiměřeně se chová k domácím zvířatům, 
rostlinám, vlastnímu a společnému majetku 

--> Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - pěstuje nenáročnou rostlinu 

- určuje čas podle hodin a kalendáře --> Matematika -> 2. ročník -> - seznámí se s pojmy čas, hodina, minuta 

- seznamuje se s ochranou přírody --> Tělesná výchova -> 2. ročník -> - zná význam pobytu v přírodě 

- vypěstuje nenáročnou rostlinu --> Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - pěstuje nenáročnou rostlinu 

- popisuje vlastnosti některých látek a jejich 
změn na základě pozorování a pokusů 

--> Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

- uplatňuje zásady zdravého způsobu života --> Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - přípravy tabulí pro jednoduché stolování 

- rozlišuje rozdíl mezi úrazem a nemocí, 
pozná příznaky, dokáže poskytnout první 
pomoc při drobných poraněních 

--> Tělesná výchova -> 2. ročník -> - uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti 

- pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů 
rodiny 

<-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> - jednoduchým způsobem popíše svoji rodinu, 
školní pomůcky, domácí mazlíčky, jídlo, hračky 

- rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy a 
přiměřeně se chová ke členům rodiny 

<-- Anglický jazyk -> 2. ročník -> - jednoduchým způsobem popíše svoji rodinu, 
školní pomůcky, domácí mazlíčky, jídlo, hračky 

- orientuje se v prostředí domova, školy, 
bydliště a je schopen najít ho v jednoduchém 
plánu 

<-- Matematika -> 2. ročník -> - řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke 
sčítání a odčítání s přechodem desítky, s užitím vztahů o n-více/méně v 
oboru 0 - 100 

- rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy a 
přiměřeně se chová ke členům rodiny 

<-- Matematika -> 2. ročník -> - řeší slovní úlohy na násobení a dělení, a se 
dvěma početními operacemi, užívá závorky 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

<-- Matematika -> 2. ročník -> - seznámí se s pojmy čas, hodina, minuta 

- uplatňuje zásady zdravého způsobu života <-- Hudební výchova -> 2. ročník -> - zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

- popíše proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 

<-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - užívá důležité pojmy týkající se výtvarné 
formy, výtvarných materiálů a technik 

- zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s 
neznámými rostlinami a zvířaty 

<-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - užívá důležité pojmy týkající se výtvarné 
formy, výtvarných materiálů a technik 

- popisuje vlastnosti některých látek a jejich 
změn na základě pozorování a pokusů 

<-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - uplatňuje v tvorbě své vlastní životní 
zkušenosti 

- popíše proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 

<-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

- popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi 
lidmi a jinými živočichy 

<-- Výtvarná výchova -> 2. ročník -> - uplatňuje v tvorbě své vlastní životní 
zkušenosti 

- uplatňuje základní návyky osobní hygieny <-- Tělesná výchova -> 2. ročník -> - uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti 

- popisuje vlastnosti některých látek a jejich 
změn na základě pozorování a pokusů 

<-- Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - pozoruje a hodnotí přírodu 

- vypěstuje nenáročnou rostlinu <-- Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - pěstuje nenáročnou rostlinu 

- seznamuje se s ochranou přírody <-- Pracovní činnosti -> 2. ročník -> - pozoruje a hodnotí přírodu 

    

Prvouka 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

162 

Prvouka 3. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

1. Místo, kde žijeme  

Domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště - bezpečně se orientuje v okolí bydliště a školy; orientuje se v členění domu, 
zná funkce jednotlivých prostorů  

Škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy - dopraví se bezpečně do školy a zpět, umí se zeptat na cestu, zná základní 
dopravní prostředky a značení  

Obec - poloha v krajině, části obce - pojmenuje nejdůležitější části města a obce, orientuje se v nich, zajímá se o 
významná místa v obci  

Adresa, telefon - uvede plnou adresu, kontakt na rodiče a ví, že je nesmí poskytovat cizím 
lidem  

Země v níž žijeme - krajina v okolí domova - popíše povrch krajiny a její dominanty, určí hlavní světové strany, zná 
význam barev na mapě  

- uvědomuje si vliv člověka na krajinu  

Naše vlast - zná umístění naší vlasti, hlavní město, a vyjmenuje statní symboly  

- pozná a pojmenuje riziková místa a situace v dopravě a dokáže na ně 
správně reagovat  

2. Lidé kolem nás  

Rodina - příbuzenské a mezigenerační vztahy, role členů rodiny - rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy a přiměřeně se chová ke členům 
rodiny  

Život a funkce rodiny - chápe svou roli v rodině a zapojuje se do jejího chodu  

- přiměřeně se chová k domácím zvířatům, rostlinám, vlastnímu a 
společnému majetku  

Práce fyzická a duševní - zaměstnání - orientuje se rámcově v profesi svých rodičů  

Pravidla slušného chování, vlastnosti lidí, mezilidské vztahy - uplatňuje vhodné chování ve škole a při činnostech mimo školu, dokáže 
poukázat i na nevhodné chování  

- svěří se s osobním problémem vzniklým ve škole i mimo školu  

3. Lidé a čas  

Orientace v čase a časový řád (režim dne, měření času, hodiny, roční období, - orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem v minulosti, přítomnosti a 
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Prvouka 3. ročník  

průběh lidského života) budoucnosti  

- určuje čas podle hodin a kalendáře  

- pojmenuje názvy dnů, měsíců a ročních období a umí je charakterizovat  

Jednotky času - orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti  

Současnost a minulost v našem životě (průběh lidského života, bydlení, 
předměty denní potřeby, státní svátky a významné dny) 

- dodržuje pravidelný denní režim  

- používá kalendář, sleduje data narození členů rodiny i data jiných 
významných dnů a ví, co se s nimi pojí (přání, dárek)  

4. Rozmanitost přírody  

Rozmanitost života v přírodě, podnebí - popíše proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích  

Neživá příroda - látky a jejich vlastnosti, vzduch, voda, půda, slunce a země - popisuje vlastnosti některých látek a jejich změny na základě pozorování a 
pokusů  

Živá příroda - rostliny, houby, živočichové - uvede nejznámější rostliny a živočichy vyskytující se v obci a jejím okolí, 
určí je podle některých částí  

Rovnováha v přírodě - vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými rostlinami a živočichy  

Ochrana přírody - ohleduplné chování - chápe důležitost ochrany přírody  

5. Člověk a jeho zdraví  

Lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce - popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými živočichy  

- určí základní části lidského těla včetně nejdůležitějších vnitřních orgánů  

Péče o zdraví - denní režim, pohybový režim, obranyschopnost organizmu - uplatňuje základní návyky osobní hygieny  

Zdravá výživa - zdravá strava, pitný režim, sestavení zdravého jídelníčku - uplatňuje zásady zdravého způsobu života, rozlišuje zdravé a nezdravé 
potraviny  

Nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc - rozlišuje rozdíl mezi úrazem a nemocí, pozná příznaky, dokáže poskytnout 
první pomoc při drobných poraněních  

Etapy lidského života - orientuje se v etapách průběhu lidského života, v lidských potřebách a 
životních projevech  

- zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s neznámými rostlinami a zvířaty  

- ví, že existují nebezpeční lidé, že nesmí bez dovolení někam odejít  
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- svěří se rodičům, učiteli, ... s případy ohrožování, šikanování  

- chápe nebezpečí nevhodného chování v dopravě  

- učí se správně reagovat při mimořádných událostech  

- platňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- pojmenuje nejdůležitější části města a obce, 
orientuje se v nich, zajímá se o významná 
místa v obci 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> - využívá získaných čtenářských 
dovedností a návyků při četbě jednoduchých textů, recituje básnický text 

- dopraví se bezpečně do školy a zpět, umí se 
zeptat na cestu, zná základní dopravní 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> - čte plynule a užívá správný slovní 
přízvuk 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

prostředky a značení 

- uvede plnou adresu, kontakt na rodiče a ví, 
že je nesmí poskytovat cizím lidem 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> - vypráví podle obrázkové osnovy 

- uvědomuje si vliv člověka na krajinu --> Tělesná výchova -> 3. ročník -> - zná význam pobytu v přírodě 

- určuje čas podle hodin a kalendáře --> Matematika -> 3. ročník -> - orientuje se v čase a provádí jednoduché 
převody jednotek času 

- popíše proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 

--> Anglický jazyk -> 3. ročník -> - sdělí jednoduchým způsobem informace o 
osvojovaných tématech 

- popisuje vlastnosti některých látek a jejich 
změny na základě pozorování a pokusů 

--> Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - uplatňuje v tvorbě své vlastní životní 
zkušenosti 

- popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi 
lidmi a jinými živočichy 

--> Anglický jazyk -> 3. ročník -> - sdělí jednoduchým způsobem informace o 
osvojovaných tématech 

- uplatňuje základní návyky osobní hygieny --> Tělesná výchova -> 3. ročník -> - uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti 

- uplatňuje zásady zdravého způsobu života, 
rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny 

--> Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - vyjmenuje základní vybavení kuchyně, 
uvědomuje si možné nebezpečí při práci s některými spotřebiči 

- popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi 
lidmi a jinými živočichy 

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> - používá základní gramatické struktury a typy 
vět 

- uvede nejznámější rostliny a živočichy 
vyskytující se v obci a jejím okolí, určí je podle 
některých částí 

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> - používá základní gramatické struktury a typy 
vět 

- určuje čas podle hodin a kalendáře <-- Matematika -> 3. ročník -> - čte údaje na hodinách včetně digitálních 

- orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi dějem 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

<-- Matematika -> 3. ročník -> - orientuje se v čase a provádí jednoduché 
převody jednotek času 

- popíše proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 

<-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

- popisuje vlastnosti některých látek a jejich 
změny na základě pozorování a pokusů 

<-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - uplatňuje v tvorbě své vlastní životní 
zkušenosti 

- popisuje vlastnosti některých látek a jejich <-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

166 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

změny na základě pozorování a pokusů pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

- popíše povrch krajiny a její dominanty, určí 
hlavní světové strany, zná význam barev na 
mapě 

<-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - uplatňuje v tvorbě své vlastní životní 
zkušenosti 

- uplatňuje základní návyky osobní hygieny <-- Tělesná výchova -> 3. ročník ->- uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti 

- pozná a pojmenuje riziková místa a situace v 
dopravě a dokáže na ně správně reagovat 

<-- Tělesná výchova -> 3. ročník -> - ví, jak se má chovat v dopravních 
prostředcích 

- chápe důležitost ochrany přírody <-- Tělesná výchova -> 3. ročník -> - zná význam pobytu v přírodě 

- uplatňuje základní návyky osobní hygieny <-- Tělesná výchova -> 3. ročník -> - ví, jaké jsou zásady hygieny a bezpečnosti 
při plavání a dovede je s pomocí uplatňovat 

- popisuje vlastnosti některých látek a jejich 
změny na základě pozorování a pokusů 

<-- Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - vybírá vhodný materiál, pomůcky, nástroje 
a připraví si pracovní místo 

- uvede nejznámější rostliny a živočichy 
vyskytující se v obci a jejím okolí, určí je podle 
některých částí 

<-- Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - provádí pozorování a pokusy v koutku 
přírody 

- uplatňuje základní návyky osobní hygieny <-- Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - vyjmenuje základní vybavení kuchyně, 
uvědomuje si možné nebezpečí při práci s některými spotřebiči 
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5.8 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů: 
1. Místo, kde žijeme 
- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí 
na krajinua životní prostředí 
2. Lidé kolem nás 
- základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie 
3. Lidé a čas 
- orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne 
4. Rozmanitost přírody 
- Země jako planeta sluneční soustavy 
- rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby 
a podmínky 
- rovnováha v přírodě 
- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, 
ekologickékatastrofy 
5. Člověk a jeho zdraví 
- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce 
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 
- péče o zdraví, první pomoc 
- odpovědnost člověka za své zdraví 
- situace hromadného ohrožení 
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Název předmětu Přírodověda 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v kmenových třídách, případně v učebně PC. Součástí výuky je exkurze do planetária. 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět přírodověda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku po dvou hodinách týdně. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu, 
- žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého 
pozorování. 

Kompetence k řešení problémů: 
- učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami, 
- žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace 
vhodné k řešení problémů. 

Kompetence komunikativní: 
- učitel vede žáky k používání správné terminologie, 
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k 
jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech. 

Kompetence sociální a personální: 
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně, 
- žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a 
zkušenosti druhých. 

Kompetence občanské: 
- učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě, 
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, 
- žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých, 
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch. 

Kompetence pracovní: 
- učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat, 
- učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky, 
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Název předmětu Přírodověda 

- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
- žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla. 

    

Přírodověda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Roční období  

Podzim, zima, jaro, léto - rozlišuje proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích  

Pozorování přírody - pozoruje přírodu  

2. Živá a neživá příroda  

Rovnováha v přírodě - uvědomuje si potřebu rovnováhy v přírodě  

Neživá příroda - vysvětlí propojenost živé a neživé přírody  

Horniny a nerosty - uvádí příklady některých hospodářsky významných hornin a nerostů  

Živá příroda - uvádí příklady živých organismů v řekách, rybnících, přehradách  

Společenstva živých organismů - vyjmenuje základní společenstva organismů  

- vyjmenuje druhy rostlin, hub a živočichů žijících v lesích  

Společenstva vod - uvádí příklady živých organismů v řekách, rybnících, přehradách  

Společenstva lesů - vyjmenuje druhy rostlin, hub a živočichů žijících v lesích  

Jedlé a jedovaté houby - rozlišuje základní druhy jedlých a jedovatých hub  

- uvědomuje si nebezpečí neznámých a jedovatých hub  

Společenstva polí - uvádí příklady rostlin a živočichů na polích  

Hospodářské plodiny - vysvětlí význam pěstovaných plodin na polích pro člověka  
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Přírodověda 4. ročník  

Volně žijící živočichové - rozezná volně žijící živočichy od domácích  

Domácí zvířata a jejich chov - samostatně hovoří o významu domácích zvířat pro člověka  

3. Člověk a příroda  

Ochrana přírody - uvádí příklady činnosti člověka v přírodě  

- uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu přírodu a životního prostředí  

Ekologie - vysvětlí pojem ekologie  

4. Měření  

Délka - uvádí základní veličiny: délku, hmotnost, teplotu, čas  

- pomocí metru změří délku předmětu  

- uvede jednotky délky  

Hmotnost - uvádí základní veličiny: délku, hmotnost, teplotu, čas  

- změří hmotnost tělesa na vahách  

- jmenuje jednotky hmotnosti  

Teplota - uvádí základní veličiny: délku, hmotnost, teplotu, čas  

- rozezná teplotu na teploměru  

- jmenuje bod mrazu a bod varu  

Čas - uvádí základní veličiny: délku, hmotnost, teplotu, čas  

- orientuje se v jednotkách času  

- pozná čas na hodinách  

5. Dopravní výchova  

Pravidla silničního provozu - dodržuje pravidla silničního provozu  

Zdraví a bezpečí na silnicích - dbá na bezpečí své i svého okolí při pohybu na pozemních komunikacích  

Ošetření poranění - ošetří drobná poranění  

Přivolání pomoci - při závažném poranění přivolá lékaře nebo jinou dospělou osobu  

Dopravní situace - uvádí příklady modelových dopravních situací  

6. Soužití lidí  

Rodina - dodržuje pravidla soužití v rodině, škole  
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Přírodověda 4. ročník  

Mezilidské vztahy, principy demokracie  

Vlastnictví - soukromé, veřejné, rozpočet domácnosti - odhadne a zkontroluje cenu nákupu  

- vysvětlí, proč spořit  

7. Mimořádné události  

Rizika v přírodě - chová se zodpovědně a přiměřeně v situacích ohrožující zdraví a v 
simulacích nebezpečných událostí jako je požár, povodeň, příkaz k evakuaci  Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- pozoruje přírodu --> Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - využívá při tvorbě vlastní zkušenosti ze 
života 

- pozoruje přírodu --> Pracovní činnosti -> 4. ročník -> - ošetřuje pokojové květiny a jiné rostliny 

- vysvětlí význam pěstovaných plodin na 
polích pro člověka 

--> Pracovní činnosti -> 4. ročník -> - při pěstitelských činnostech vybere vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

- uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu 
přírodu a životního prostředí 

--> Vlastivěda -> 4. ročník -> - vyjmenuje důležité památky regionů 

- uvádí základní veličiny: délku, hmotnost, 
teplotu, čas 

--> Matematika -> 4. ročník -> - pamětně násobí čísla do 1 000 000 
jednociferným číslem, písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem 

- pozná čas na hodinách --> Vlastivěda -> 4. ročník -> - orientuje se v kalendáři 

- uvede jednotky délky --> Vlastivěda -> 4. ročník -> - vyhledá na vlastivědné mapě měřítko mapy 

- uvádí příklady činnosti člověka v přírodě --> Pracovní činnosti -> 4. ročník -> - při pěstitelských činnostech vybere vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- uvede jednotky délky <-- Vlastivěda -> 4. ročník -> - vyhledá na vlastivědné mapě měřítko mapy 

- uvádí základní veličiny: délku, hmotnost, 
teplotu, čas 

<-- Vlastivěda -> 4. ročník -> - rozumí časové ose 

- uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu 
přírodu a životního prostředí 

<-- Vlastivěda -> 4. ročník -> - vysvětlí rozdíl mezi chráněnou přírodní a kulturní 
památkou 

- pozoruje přírodu <-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - vzhledem ke svému věku interpretuje 
účinek obrazného vyjádření 

- pozoruje přírodu <-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a čerpá z nich inspiraci 

- rozlišuje proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 

<-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - využívá smyslů k obraznému vyjádření 
podnětů 

- pozoruje přírodu <-- Výtvarná výchova -> 4. ročník -> - využívá při tvorbě vlastní zkušenosti ze 
života 

- vysvětlí propojenost živé a neživé přírody <-- Pracovní činnosti -> 4. ročník -> - správně provede praktické činnosti s 
daným materiálem 

- pozoruje přírodu <-- Pracovní činnosti -> 4. ročník -> - realizuje a zaznamená pěstitelské pokusy a 
pozorování 

    

Přírodověda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Látky a jejich vlastnosti  

Látky a jejich vlastnosti - rozlišuje prvky živé a neživé přírody  
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Přírodověda 5. ročník  

- určuje látky a jejich vlastnosti – třídění látek  

- pozoruje změny látek a skupenství  

- porovnává látky  

- měření veličin  

- osvojuje si základní měrné jednotky  

- zjišťuje hmotnost tělesa na vahách, měří objem odměrným válcem, teplotu 
teploměrem a čas hodinkami, stopkami  

- seznamuje se s funkcí magnetu, kompasu  

2. Voda a vzduch  

Voda a vzduch - uplatňuje vědomosti voda a vzduch - význam pro přírodu a člověka  

Roční období  

Vodní zdroje - aplikuje oběh vody v přírodě  

3. Nerosty, horniny a půda  

Nerosty, horniny a půda - poznává vybrané nerosty,horniny  

- vysvětluje příčiny jejich zvětrávání a vznik půdy  

- poznává jejich původ  

- seznamuje se se vznikem půdy  

- určuje význam půdy  

4. Vesmír a Země  

Vesmír a Země – sluneční soustava, střídání dne a noci, roční období - objasní význam Slunce pro život na Zemi a popíše postavení Země ve 
vesmíru  

- vysvětlí na základě poznatků o Zemi střídání dne a noci a střídání ročních 
období, ke znázornění používá glóbus  

5. Rostliny, houby a živočichové  

Rostliny, houby, živočichové – rozlišování organismů podle diakritických 
znaků 

- prakticky třídí organismy do známých skupin, rozliší rostliny výtrusné a 
semenné, živočichy na bezobratlé a obratlovce, svá určení zdůvodňuje  

- při třídění organismů využívá jednoduchých atlasů a klíčů  

6. Rozmanitost života na Zemi  
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Přírodověda 5. ročník  

Životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi, podnebné pásy, 
počasí a podnebí, společenstva vytvořená člověkem 

- vysvětlí důležitost základních podmínek pro život na Zemi  

- uvádí příklady organismů žijících v různých oblastech Evropy a světa a 
příčiny přizpůsobování organismů vnějším podmínkám  

- vysvětlí pojmy počasí a podnebí  

- vysvětlí význam společenství vytvořených člověkem – ZOO, botanické 
zahrady  

7. Ohleduplné chování k přírodě  

Rovnováha v přírodě - zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody a souvislosti mezi 
konečným vzhledem přírody a činností člověka  

- uvede příklady zásad ochrany přírody a životního prostředí a používá je v 
praktickém životě  

- vysvětlí pojem chráněné území a chování v něm  

8. Jednoduché stroje  

Jednoduché pokusy s magnetem - vysvětlí význam jednoduchých strojů (nakloněná rovina, páka, kolo) pro 
člověka  

- vysvětlí význam energie pro život a nutnost jejího šetření  

- uvede příklady živelné pohromy a ekologické katastrofy  

- provádí jednoduché pokusy s magnetem (přitažlivost, odpudivost), 
zdůvodní svůj postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu  

- sestavuje záznam o pozorování  

9. Člověk a jeho zdraví  

Lidské tělo – pohybová, dýchací, oběhová, trávicí, vylučovací a kožní 
soustava, smysly, růst a vývoj člověka 

- popíše základní stavbu a funkci lidského těla  

- charakterizuje a vysvětlí základní funkce orgánových soustav  

- jednoduchým způsobem popíše pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, 
vznik a vývoj lidského jedince  

Partnerství, rodičovství – biologické změny v dospívání, pravidla slušného 
chování 

- vysvětlí pojmy partnerství a rodičovství  

- ohleduplně se chová k opačnému pohlaví a poznává bezpečné způsoby 
sexuálního chování  
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Přírodověda 5. ročník  

- popíše základní fyziologické změny v období dospívání  

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat  

Zdravý životní styl - péče o zdraví, zdravá výživa, denní režim, úrazy a 
poranění, nemoci 

- vysvětlí pojem zdravá výživa a porovnává rozdíly mezi stravovacími 
zvyklostmi v rodině a doporučenými zásadami zdravé výživy  

- své znalosti z oblasti zdravé výživy využívá v praxi (příprava jednoduchých 
pokrmů, sestavení jídelníčku)  

Osobní bezpečí – bezpečné chování, krizové situace - účelně plánuje svůj denní režim  

- dokáže ošetřit drobná poranění, přivolat lékařskou pomoc a ovládá 
základní obvazovou techniku  

- uplatňuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své 
a zdraví jiných lidí  

- rozliší krizové situace (šikana, týrání,sexuální zneužívání) a diskutuje o nich  

- ovládá komunikaci s operátory tísňových linek  

Návykové látky a zdraví - předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek  

- rozšiřuje si poznatky o návykových látkách a jejich škodlivosti na svůj 
organismus  

Chování v mimořádných situacích, integrovaný záchranný systém - správně reaguje v modelových situacích simulujících mimořádné události 
a respektuje zásady jednání při takových situacích  

Bezpečnost silničního provozu - v silničním provozu se chová zodpovědně jako chodec i cyklista  

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 
– odpovědnost lidí, živelné pohromy a ekologické katastrofy, člověk a 
technika, člověk a přírodní zdroje 

- uvede příklady zásad ochrany přírody a životního prostředí a používá je 
v praktickém životě  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Přírodověda 5. ročník  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zjišťuje hmotnost tělesa na vahách, měří 
objem odměrným válcem, teplotu 
teploměrem a čas hodinkami, stopkami 

--> Matematika -> 5. ročník -> - vyhledává, sbírá a třídí data 

- dokáže ošetřit drobná poranění, přivolat 
lékařskou pomoc a ovládá základní 
obvazovou techniku 

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> - reaguje přiměřeně při úrazu spolužáka 

- uvede příklady zásad ochrany přírody a 
životního prostředí a používá je v praktickém 
životě 

--> Tělesná výchova -> 5. ročník -> - chová se bezpečně a adekvátně 
v probíhající činnosti 

- vysvětlí význam jednoduchých strojů 
(nakloněná rovina, páka, kolo) pro člověka 

<-- Matematika -> 5. ročník -> - řeší jednoduché slovní příklady 

- rozlišuje prvky živé a neživé přírody <-- Výtvarná výchova -> 5. ročník -> - dokáže se výtvarně vyjádřit lineárně, 
plošně, tvarově, v prostoru i v objemu 

- porovnává látky <-- Výtvarná výchova -> 5. ročník -> - využívá praktických i teoretických 
zkušeností z nauky o barvě, linii, proporčních vztahů, vlastnostech 
předmětů, objemu, prostoru 

- vysvětlí na základě poznatků o Zemi střídání 
dne a noci a střídání ročních období, ke 
znázornění používá glóbus 

<-- Výtvarná výchova -> 5. ročník -> - výtvarně zpracovává svět lidí, přírody 
a věcí jako celek 

- zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody a souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka 

<-- Výtvarná výchova -> 5. ročník -> - uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj 
inspirace, vnímá jeho estetické kvality 

- účelně plánuje svůj denní režim <-- Tělesná výchova -> 4. ročník -> - chápe, že pravidelný pohyb pomáhá ke 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

zdravému tělesnému a duševnímu rozvoji 

- dokáže ošetřit drobná poranění, přivolat 
lékařskou pomoc a ovládá základní 
obvazovou techniku 

<-- Tělesná výchova -> 4. ročník -> - ošetří menší poranění, v případě vážného 
zranění přivolá lékaře 

     

 

5.9 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vlastivěda je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Navazuje na vyučovací 
předmět prvouka a přináší žákům základní informace o České republice v minulosti a současnosti. 
Seznamuje žáky s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi z regionálních, národních a evropských dějin, 
zahrnuje informace z tisku, rozhlasu a televize, uvádí jedo souvislostí. 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu vlastivěda pro 4. ročník je rozdělen do tří základních témat: Česká 
republika jako stát, Česká republika jako krajina a Historie Českých zemí od pravěku do vlády Habsburků na 
českém trůně. Pro 5. ročník je vzdělávací obsah také rozčleněn do tří základních témat: Česká republika a 
hl. město, Evropa a Historie Českých zemí odvlády rodu Habsburků do současnosti. 
Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka pevnými základy jeho osobní a národní identity a vytvořit mu 
podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve společnosti v rámci České republiky i v ostatních 
zemích Evropské unie. 

Obsahové, časové a organizační vymezení Organizační vymezení předmětu 
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Název předmětu Vlastivěda 

předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka se uskutečňuje nejčastěji ve třídách, někdy také i mimo budovu školy (vlastivědná procházka, 
exkurze). Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání a zkoumání informací z 
různých dostupných zdrojů (literatura, rozhlas, televize, tisk, apod.). 
 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět vlastivěda se vyučuje ve 4. ročníku jedenkrát týdně, v 5. ročníku se vyučuje ve 
dvouhodinové týdenní dotaci. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- učí se být odpovědný za své vzdělání, 
- rozlišuje základní a rozšiřující učivo, 
- vyhledává, zpracovává a používá potřebné informace z různých zdrojů. 

Kompetence k řešení problémů: 
- na modelových příkladech se učí řešit problémy. 

Kompetence komunikativní: 
- dodržuje „kulturní úroveň komunikace, 
- předává své zkušenosti a poznatky z cestování svým spolužákům, 
- prezentuje své názory a zkušenosti. 

Kompetence sociální a personální: 
- spolupracuje ve skupinkách, 
- kriticky hodnotí práci ve skupinkách, 
- učí se chápat různé sociální postavení různých lidí v historii naší země. 

Kompetence občanské: 
- spolupracuje formálním i neformálním způsobem s obcí, policií a dalšími složkami integrovaného 
záchranného systému, 
- učí se základy demokracie, tolerance a vzájemného soužití, 
- učí se národní hrdosti, ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního bohatství, myšlence 
„evropské sounáležitosti“. 

Kompetence pracovní: 
- učí se pozitivnímu vztahu k práci, 
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Název předmětu Vlastivěda 

- seznamuje se různými formami (film, beseda, exkurze, apod.) s různými profesemi a s jejich možnostmi 
budoucího pracovního uplatnění. 

    

 

 

 

Vlastivěda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Naše vlast - Česká republika  

Obec a okolí, poloha ČR - vysvětlí pojem: obec, okolí obce, poloha místní krajiny, místní oblast  

2. Kraje a krajská města  

Významná města regionů - jmenuje kraje = regiony  

- uvede významná města regionů  

Významné památky regionů - vyjmenuje důležité památky regionů  

Surovinové zdroje, výroba a služby jednotlivých regionů - uvede významné surovinové zdroje, výrobu a služby jednotlivých regionů  

3. Česká republika - demokratický stát  

Volby - rozlišuje s porozuměním hlavní orgány státní moci  

Státní symboly - vyjmenuje a popíše státní symboly  

Státní svátky - uvede některé svátky ČR  

4. Mapy a plány  

Čtení map - orientuje se ve vlastivědné mapě ČR  
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Vlastivěda 4. ročník  

Typy map - rozlišuje mezi základními typy map  

Měřítko mapy - vyhledá na vlastivědné mapě měřítko mapy  

Vysvětlivky mapy, plány - uvede a popíše hlavní přírodní podmínky a sídliště lidí na mapě ČR  

5. Orientace v krajině  

Orientace podle mapy - orientuje se v přírodě podle mapy  

Určování světových stran - určí světové strany v přírodě  

Bezpečný pohyb a pobyt v přírodě - dbá zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

6. Soužití lidí  

Komunikace ve skupině - dokáže obhájit své názory  

- respektuje názory ostatních  

Postup práce ve skupině - dohodne se na společném postupu s ostatními  

- vnímá mezilidské vztahy  

- dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci  

7. Orientace v čase a časový řád  

Určování času, letopočet, generace - rozumí časové ose  

Kalendář, roční období - orientuje se v kalendáři  

Režim dne - jmenuje činnosti ze svého denního režimu  

Děje a jevy - chápe vztahy mezi ději a jevy  

Báje, mýty a pověsti - vysvětí pojmy: báje, mýty, pověsti  

8. Současnost a minulost v našem životě  

Dějiny jako časový sled událostí - vnímá dějiny jako časový sled událostí  

9. Pravěk, středověk a novověk na našem území  

Způsob života lidí v minulosti a současnosti - vnímá proměny ve způsobu života našich předků a současnou generací lidí  

10. Chráněné přírodní a kulturní památky  

Vyhledávání informací - využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů 
pro pochopení minulosti  

Třídění informací - vysvětlí rozdíl mezi chráněnou přírodní a kulturní památkou  
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Vlastivěda 4. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- rozlišuje mezi základními typy map --> Matematika -> 4. ročník -> - zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, 
tisíce, sta, desítky 

- vyhledá na vlastivědné mapě měřítko mapy --> Přírodověda -> 4. ročník -> - uvede jednotky délky 

- orientuje se v přírodě podle mapy --> Tělesná výchova -> 4. ročník -> - chová se ohleduplně k přírodě 

- orientuje se v přírodě podle mapy --> Tělesná výchova -> 4. ročník -> - zvládá základní pohyb v mírně náročném 
terénu se zátěží 

- rozumí časové ose --> Přírodověda -> 4. ročník -> - uvádí základní veličiny: délku, hmotnost, 
teplotu, čas 

- rozumí časové ose --> Matematika -> 4. ročník -> - přečte zápis des. čísla a vyznačí jej na číselné 
ose 

- vysvětlí rozdíl mezi chráněnou přírodní a 
kulturní památkou 

--> Přírodověda -> 4. ročník -> - uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu 
přírodu a životního prostředí 

- vyhledá na vlastivědné mapě měřítko mapy <-- Matematika -> 4. ročník -> - pamětně násobí čísla do 1 000 000 
jednociferným číslem, písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem 

- orientuje se v kalendáři <-- Matematika -> 4. ročník -> - řeší slovní úlohy založené na porovnávání čísel, 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

na početních operacích do 1 000 000 

- vyjmenuje důležité památky regionů <-- Přírodověda -> 4. ročník -> - uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu 
přírodu a životního prostředí 

- orientuje se v kalendáři <-- Přírodověda -> 4. ročník -> - pozná čas na hodinách 

- vyhledá na vlastivědné mapě měřítko mapy <-- Přírodověda -> 4. ročník -> - uvede jednotky délky 

- orientuje se v přírodě podle mapy <-- Tělesná výchova -> 4. ročník -> - zvládá základní pohyb v mírně náročném 
terénu se zátěží 

   Vlastivěda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Místo, kde žijeme. Orientace v čase, minulost v naší vlasti  

Domov, škola - zná prostředí domova, orientuje se v místě bydliště  

- orientuje se v prostředí školy, zvládá činnost ve škole, poznává okolí školy  

Říp - osvojuje si společenské, hospodářské, historické, technické objekty, 
cestovní ruch, dopravní síť  

Praotec Čech - osvojuje si společenské, hospodářské, historické, technické objekty, 
cestovní ruch, dopravní síť  

Obec, místní krajina - rozlišuje její části, učí se minulost a zná současnost obce, pozná její polohu  

- poznává životní prostředí – místní  

- určuje významné obce a města  

Regiony ČR - seznámí se s Prahou a vybranými regiony ČR  

- pozná města ČR  

- porovná zvláštnosti krajů a oblastí  
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   Vlastivěda 5. ročník  

J. A. Komenský - osvojuje si: česká státnost, státní symboly, státní svátky, státní instituce, 
základní státoprávní popisy (prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, 
premiér, volby)  

Habsburkové 

České národní obrození 

Naše vlast - seznamuje se s národním bohatstvím (přírodní zdroje, kulturní památky, 
národní tvořivost), národní zvyklosti, tradice a symboly  

- rozlišuje domov, vlast, národ, vlastenectví, cizina  

- osvojuje si: česká státnost, státní symboly, státní svátky, státní instituce, 
základní státoprávní popisy (prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, 
premiér, volby)  

Praha 1848 - seznámí se s Prahou a vybranými regiony ČR  

- osvojuje si: česká státnost, státní symboly, státní svátky, státní instituce, 
základní státoprávní popisy (prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, 
premiér, volby)  

I. svět.  válka  
I. republika – T. G. Masaryk 

II. svět.  válka 

Rok 1968 

Sametová revoluce 

Evropa a svět - poznává a učí se sousední státy  

Mapy obecně zeměpisné a tématické - umí určit světové strany  

- seznamuje se s jednoduchými vysvětlivkami na mapách  

- rozlišuje druhy map  

2. Lidé kolem nás  

Rodina - uvede postavení jedince v rodině  

- rozlišuje role členů rodiny  

- osvojuje si příbuzenské a mezigenerační vztahy  

3. Evropa a svět  

Evropa 
- zvládá základní orientaci na mapě Evropy a světa  

Kontinenty 
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   Vlastivěda 5. ročník  

Pohoří Evropy 

Řeky a nížiny 

Soužití lidí - osvojuje si mezilidské vztahy  

- poznává vlastnosti lidí  

Naši sousedé - osvojuje si mezilidské vztahy  

Chování lidí - osvojuje si pravidla slušného chování  

- poznává práva a povinnosti žáků školy  

Jižní Evropa 

- zvládá základní orientaci na mapě Evropy a světa  
Severní Evropa 

Západní Evropa 

Východní Evropa 

Právo a spravedlnost - základní práva dítěte  

- školní samospráva  

Vlastnictví - orientuje se v pojmech obchod, firmy, zájmové spolky  

- orientuje se v pojmech soukromé, veřejné vlastnictví  

Kultura - poznává podoby a projevy kultury  

4. Lidé a čas  

Základní globální problémy - řeší nesnášenlivost mezi lidmi  

Orientace v čase a časový řád - dokáže určit čas  

- aplikuje znalosti při práci s kalendářem  

- určí roční období  

- osvojuje si režim dne  

- dokáže určit předměty denní potřeby  

- poznává významné dny, státní svátky  

Současnost a minulost v našem životě - orientuje se v průběhu lidského života  

Regionální památky - seznamuje se s památkami v okolí  

- péče o památky  
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   Vlastivěda 5. ročník  

5. Báje mýty, pověsti  

Báje, mýty, pověsti - seznamuje se s minulostí kraje  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- poznává a učí se sousední státy --> Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> - čte plynule, s porozuměním, potichu 
i nahlas 

- dokáže určit čas --> Matematika -> 5. ročník -> - učí se jednoduchý algoritmus převodu 1- 39, L, 
C, D, M 

- seznamuje se s národním bohatstvím 
(přírodní zdroje, kulturní památky, národní 
tvořivost), národní zvyklosti, tradice a 
symboly 

--> Výtvarná výchova -> 5. ročník -> - uvědomuje si hodnoty zvyků a tradic, 
chápe je jako prostředek ke svému výtvarnému projevu 

- rozlišuje její části, učí se minulost a zná 
současnost obce, pozná její polohu 

<-- Výtvarná výchova -> 5. ročník -> - uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj 
inspirace, vnímá jeho estetické kvality 
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5.10 Výchova k občanství  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výchova k občanství 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Předmět občanská výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku. Vzdělávání v tomto 
předmětu je zaměřeno na postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků, orientaci ve 
významných okolnostech společenského života, utváření vztahů žáků ke skutečnosti, formování vnitřních 
postojů žáků k důležitým oblastem lidského života, formovánívědomí odpovědnosti za vlastní život a vede 
žáky k sebepoznání. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka je realizována nejen ve třídách, ale i na veřejných prostranstvích mimo školu. Součástí výuky je i 
návštěva radnice v Petřkovicích, firmy Vítkovice a.s. a účast na soutěži Den první pomoci. 
 
Časové vymezení předmětu 
Pro 6. až 9. ročník je časová dotace předmětu výchova k občanství 1 hodina týdně. 

Integrace předmětů  Výchova k občanství 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- rozvíjení zájmu o současnost i minulost, 
- rozvíjení orientace v historických procesech. 

Kompetence k řešení problémů: 
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi, 
- rozvíjení orientace v sociokulturních, politických, právních a ekonomických faktech. 

Kompetence komunikativní: 
- využívání tištěných i elektronických textů jako zdrojů informací. 
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Název předmětu Výchova k občanství 

Kompetence sociální a personální: 
- rozpoznání názorů ohrožujících lidskou důstojnost, 
- utváření vědomí vlastní identity a identifikace druhých lidí. 

Kompetence občanské: 
- zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci, 
- obhajování svých práv a vlastních postojů, 
- úcta k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům. 

Kompetence pracovní: 
- hodnocení faktů, 
- snaha o objektivní postoupení společenských jevů. 

    

 

Výchova k občanství 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Naše škola  

Život v naší škole, školní řád, režim školy, tradice školy 
- podřizuje své chování školnímu řádu a z něj vyplývajícím pravidlům  

Význam a úkoly žákovské samosprávy 

Vklad základní školy pro život - dovede vysvětlit, jaký význam má základní vzdělání pro jeho vlastní vývoj a 
budoucí život v dospělosti  

2. Symboly státu  

Symboly českého státu, jejich význam a použití - určí symboly českého státu  

- popíše způsoby užívání státních symbolů  
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Výchova k občanství 6. ročník  

- vyjádří vlastními slovy účel státních symbolů  

3. Moje rodina  

Rodina, její funkce a náhradní rodinná výchova, manželství a rodičovství, 
hospodaření domácnosti 

- umí vysvětlit funkci rodiny a náhradní rodinné výchovy  

- zvládne vyjádřit rozdíl mezi manželstvím a rodičovstvím  

- vlastními slovy zvládne vysvětlit systém hospodaření domácnosti  

4. Rozvoj osobnosti  

Sebehodnocení, vrozené předpoklady, osobní potenciál, vnímání a 
posuzování skutečnosti 

- vysvětlí pojmy realistické sebepoznání a sebehodnocení, potenciál  

- odhadne, co všechno na sobě může poznávat a vliv tohoto poznání na 
rozhodování o opatřeních utvářejících kvalitu života  

Vnímání, prožívání, posuzování sebe i druhých, osobnostní vlastnosti - vyjmenuje osobnostní vlastnosti člověka, popíše co je vůle  

- jinou formou vyjádří projevy důležitých vlastností člověka,  

Životní cíle a plány, perspektiva, adaptace na změny - navrhuje možnosti rozvoje své osobnosti  

- definuje charakterové a volní vlastnosti a sebedůvěru  

- odhaduje pozitivní a negativní aspekty ovlivňující osobnost a dopad 
sebedůvěry na ně  

- plánuje postup při možném rozvoji některých svých vlastnosti  

5. Naše vlast  

Naše vlast v minulosti a v přítomnosti - vlastními slovy zvládne popsat nejdůležitější zvyky a obyčeje v průběhu 
roku a zdůvodnit, proč je slavíme  

- na příkladech dokáže vysvětlit historický vývoj naší vlasti,  

Významná místa a památky naší vlasti 
- zvládne uvést příklady nejvýznamnějších míst, památek, událostí a 
osobností českých zemí  

Pověsti o počátcích českého národa 

Naši slavní předkové, významné historické události, tradice a zvyklosti 

6. Komunikace  

Společenské chování, řešení konfliktů, mravnost - vysvětlí co je verbální a neverbální komunikace, naslouchání, a popíše co je 
jejich obsahem  

- demonstruje jednotlivé způsoby komunikace (monolog, dialog...)  

Komunikace pomocí sociálních sítí - nebezpečí kyberšikany - zná pravidla komunikace pomocí soc. sítí  
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Výchova k občanství 6. ročník  

- rozpozná znaky kyberšikany  

7. Globální problémy  

Řešení globálních problémů - svými slovy vyjádří příčiny vzniku globálních problémů  

Ekologická hnutí - vyjmenuje nejzávažnější planetární problémy současnosti,  

WTO, WHO, Červený kříž - uvede a popíše způsoby, jak se může člověk osobně podílet na ochraně 
životního a kulturního prostředí svého bydliště (obce, regionu)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Výchova k občanství 6. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zvládne uvést příklady nejvýznamnějších 
míst, památek, událostí a osobností českých 
zemí 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - pokusí se najít regionální pověsti 

- zvládne uvést příklady nejvýznamnějších 
míst, památek, událostí a osobností českých 
zemí 

--> Dějepis -> 6. ročník -> - orientuje se v osídlení Evropy a našich zemí 

    

Výchova k občanství 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Život ve společnosti  

Člověk a jeho začleňování do společnosti, postupy a pravidla sdružování lidí - zvládne rozpoznat, v jakých společenských vztazích je osobně začleněn a 
jaké sociální role pro něj z těchto vztahů vyplývají  

Typy sociálních útvarů a skupin; skupiny, v nichž žijeme - vlastními slovy dovede vysvětlit, jaký význam má pro život společnosti i 
jednotlivce dodržování společenských norem  

Společenské vztahy, jejich typy; vztahy ve skupinách a mezi jedinci. - na příkladech umí správně rozlišovat projevy nepřiměřeného chování  

2. Mezilidské vztahy  

Solidarita, ochrana osob za mimořádných situací, morálka - vlastními slovy vyjádří, co je to solidarita  

- na příkladech načrtne aplikaci solidárního jednání, vysvětlí, jak může být 
ohrožen stát  
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- specifikuje principy solidarity, způsoby obrany státu  

- předkládá argumenty na podporu sociálně-solidárního jednání a důležitosti 
obrany státu  

- organizuje modelovou pomocnou akci, i akci na podporu obrany státu  

3. Majetek a vlastnictví  

Formy majetku, ochrana majetku - popíše vznik a zánik vlastnictví, vyjmenuje jeho jednotlivé formy  

- objasňuje znaky různých forem vlastnictví  

Hmotné a duševní vlastnictví a jeho ochrana - objasňuje znaky různých forem vlastnictví  

- definuje pojem „duševní vlastnictví“, vyjmenuje, k čemu se vztahuje  

- objasní, proč se dbá na ochranu duševního vlastnictví, v čem jsou její 
slabiny  

- na příkladech demonstruje možné dopady zneužití duševního vlastnictví  

4. Finanční gramotnost  

Funkce a podoby peněz - definuje peníze a funkci peněz  

- popíše vznik a vývoj peněz  

Formy placení - na příkladech demonstruje užití hotovostního a bezhotovostního placení  

- analyzuje rizika a výhody plynoucí z užití hotovostního a bezhotovostního 
placení  

Rozpočet domácnosti - vysvětlí, proč je důležité sestavovat rozpočet domácnosti  

- rozliší příjmy a výdaje v rozpočtu  

- sestaví modelový rodinný rozpočet  

- vyhledává v rozpočtu možnosti šetření  

Majetek - vysvětlí běžné způsoby zacházení s penězi a majetkem  

Hospodaření, peníze, bankovní produkty - analyzuje rizika a výhody plynoucí z užití hotovostního a bezhotovostního 
placení  

- na příkladech uvede rizika korupčního jednání a korupce  

5. Stát  

Znaky, typy a formy státu - popíše znaky nejčastějších typů a forem států  
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- na příkladech demonstruje vybrané typy a formy států  

Státní moc - definuje úkoly jednotlivých složek státní moci v ČR i jejich orgánů a 
institucí  

- vlastními slovy formuluje úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich 
orgánů a institucí  

Ústava ČR, právní řád ČR - podle vybraných znaků rozčlení vybrané typy a formy států  

Orgány a instituce státní moci - specifikuje vybrané úkoly některých složek státní moci ČR i jejich orgánů a 
institucí  

6. Lidská práva  

Rovnost a nerovnost mezi lidmi - dokáže vlastními slovy popsat vývoj lidských práv historii  

- definuje pojmy autorita a svoboda  

- uvede příklady porušování lidských práv v historii  

Morální a mravní výchova mladých lidí, svoboda a autorita - vlastními slovy je schopen vysvětlit pojmy dobro a zlo  

- analyzuje rizika terorismu a porušování lidských práv  

Všeobecná deklarace lidských práv - dokáže interpretovat a vysvětlit důležité body ze Všeobecné deklarace 
lidských práv  

- zná důležitost obrany lidských práv v kontextu s obranou státu či působení 
našich vojsk v zahraničních misích  

- analyzuje rizika terorismu a porušování lidských práv  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

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

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vysvětlí běžné způsoby zacházení s penězi a 
majetkem 

--> Matematika -> 7. ročník -> - řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, 
procentové části a celku 

- zvládne rozpoznat, v jakých společenských 
vztazích je osobně začleněn a jaké sociální 
role pro něj z těchto vztahů vyplývají 

--> Německý jazyk -> 7. ročník -> - dokáže představit své členy rodiny 

- vysvětlí běžné způsoby zacházení s penězi a 
majetkem 

<-- Matematika -> 7. ročník -> - seznámí se se základními termíny z finanční 
matematiky (úrok, úrokové míra, vklad) 

- definuje pojem „duševní vlastnictví“, 
vyjmenuje, k čemu se vztahuje 

<-- Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - porovnává svůj vlastní názor na výtvarné 
dílo s obecným názorem kritiky a s historickým názorem autorových 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

současníků 

- popíše znaky nejčastějších typů a forem 
států 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> - pochopí postavení českého státu ve střední Evropě 

    

Výchova k občanství 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Osobnost  

Rozdíly mezi lidmi - žák objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a 
potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování  

Změny biologické, psychické a sociální 
- na modelové situace popíše možné vztahy s druhými lidmi i kvalitu života  

Poznávání sama sebe, představy o budoucnosti, sebepojetí, sebepoznání 

Vůle, temperament, charakter, motivy,zájmy, potřeby hodnoty, vlohy, 
schopnosti, dovednosti, talent, kreativita 

- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných 
cílů  

- objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek  

2. Psychické procesy a stavy  

Jak poznáváme a vnímáme - objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek  

Jak myslíme a tvoříme - rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí  

Jak si pamatujeme a soustředíme se 
- popíše, jak usměrňovat a kultivovat charakterové vlastnosti  

Jak poznáváme a prožíváme své city 

Vliv vnitřního založení člověka na jeho osobní volby - objasní jak překonávat osobní nedostatky  

3. Člověk v sociálních vztazích  
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Asertivní, pasivní a agresivní jednání - dokáže pěstovat zdravou sebedůvěru  

- na příkladech uvede několik řešení problémů asertivním způsobem  

Stres a jeho příčiny - chápe potřebu tolerance ve společnosti a zaujímá aktivní postoj proti všem 
projevům lidské nesnášenlivosti  

Konflikt, způsoby řešení obtížných životních situací - uvědomuje si správné a špatné řešení životních situací  

Základní pravidla komunikace na sociálních sítích - pozitiva a negativa, 
kyberšikana 

- vysvětlí pozitiva a negativa komunikace přes soc. sítě  

- ví, co je kyberšikana a jak se bránit  

4. Právní normy  

Předpisy, publikování právních norem - vysvětlí vybraná právní ustanovení, která se na něj vztahují  

- napíše rizika, která s sebou přináší porušování výše uvedených právních 
ustanovení  

- objasní vybraná právní ustanovení, která se na něho vztahují, a odhadne 
rizika spojená s porušením těchto ustanovení  

- na modelových situacích načrtne dodržování právních ustanovení a 
navrhne řešení situace v situaci, kdy byly právní ustanovení porušeny  

Orgány právní ochrany občanů – možnosti a formy ochrany - uvede příklady orgánů právní ochrany, a jaká je jejich činnost  

- pro danou situaci načrtne možnosti činnosti orgánů právní ochrany 
občanů  

- v modelové situaci rozliší úkoly orgánů právní ochrany  

- v dané situaci klasifikuje možné činnosti orgánů právní ochrany občanů  

- v modelové situaci uvede klady a zápory jednotlivých možných činností 
orgánů právní ochrany občanů  

Druhy a postihy protiprávního jednání, trestní postižitelnost - vysvětlí co je zákon (ústava), vyhláška  

- definuje přestupek a trestný čin  

- objasní protiprávní jednání – přestupek a trestný čin a uvede jejich 
příklady  

- diskutuje o protiprávním jednání  

- specifikuje rozdíl mezi přestupkem a trestným činem  
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5. Globální problémy  

Problémy národností, náboženské, terorismus - objasní vzájemnou propojenost společenských a přírodních faktorů  

- na příkladech prokáže souvislosti mezi příčinami a dopady globálních 
problémů  

- zhodnotí riziko globálních problémů v současnosti i budoucnosti pro 
lidskou společnost  

- vyjádří svůj osobní postoj k uvedeným problémům  

- definuje terorismus a uvádí jeho příklady  

- vlastními slovy vyjádří co je to terorismus, jaká je role ozbrojených sil ČR 
při zajišťování obrany státu  

- diskutuje o mezinárodním terorismu, ozbrojených silách ČR  

- dokáže svůj návrh řešení mezinárodního terorismu obhájit, ale i kriticky 
přehodnotit  

- vymezí situace nevojenského charakteru, při nichž mohou pomoci 
ozbrojené síly ČR  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- žák objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování 

--> Přírodopis -> 8. ročník -> - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav 

- na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - uvede výhody a nevýhody života ve městech a na 
vesnicích 

- na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - vyjmenuje nejdůležitější nerostné suroviny ve světě 

- zhodnotí riziko globálních problémů v 
současnosti i budoucnosti pro lidskou 
společnost 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - objasní význam mezinárodní spolupráce 

- na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - objasní nejdůležitější globální problémy lidstva 

- definuje terorismus a uvádí jeho příklady --> Zeměpis -> 8. ročník -> zhodnotí možné důsledky globálních problémů a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

jejich řešení 

- zhodnotí riziko globálních problémů v 
současnosti i budoucnosti pro lidskou 
společnost 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - používá základní pravidla přesného rýsování 

- na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - definuje základní statistické pojmy 

- žák objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - definuje základní statistické pojmy 

- žák objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování 

<-- Přírodopis -> 8. ročník -> - vysvětlí pojem polidštění 

- posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů 

<-- Přírodopis -> 8. ročník -> - umí objasnit vznik a vývoj jedince od početí do 
stáří 

- na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> - ukáže na mapě hlavní oblasti cestovního ruchu ve 
světě 

- vymezí situace nevojenského charakteru, při 
nichž mohou pomoci ozbrojené síly ČR 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> - objasní význam mezinárodní spolupráce 

- vysvětlí co je zákon (ústava), vyhláška <-- Zeměpis -> 8. ročník -> - vysvětlí formy vlády 

- žák objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování 

<-- Výtvarná výchova -> 8. ročník -> - porovnává vlastní pohled na umělecký 
výtvor s pohledem ostatních žáků 

- dokáže pěstovat zdravou sebedůvěru <-- Výtvarná výchova -> 8. ročník -> - uplatňuje osobitý přístup k realitě 

- objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 

<-- Výtvarná výchova -> 8. ročník -> - nad konkrétními díly uvažuje o otázce 
motivace jejich vzniku a o vztahu mezi obsahem a formou 

    

Výchova k občanství 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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Výchova k občanství 9. ročník  

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Občan a právo  

Občan státu a občan Evropské unie; - dokáže definovat pojem občan a občanství  

- chápe vliv Evropské unie a její význam pro ČR  

- uvede příklady, jak může využít členství v Evropské unii  

Odvětví práva; občanskoprávní vztahy, vlastnictví, odpovědnost, ochrana 
majetku 

- na příkladech uvede občanskoprávní vztahy a jejich řešení  

- objasní možnosti získávání a ztráty majetku  

- uvědomuje si nutnost ochrany majetku a odpovědnost za svůj majetek  

2. Finanční gramotnost, ekonomie  

Funkce a podoby peněz, formy placení, rozpočet rodiny - vysvětlí, co znamená hospodárnost, riziko  

- uvede různé způsoby ukládání a investování peněz  

- vlastními slovy formuluje pravidlo: „Větší zisk znamená větší riziko“  

- ilustruje důsledky nehospodárného zacházení s penězi  

Bankovnictví, inflace, peníze, pojištění - vyjmenuje produkty, které patří k základní nabídce bank  

- popíše funkci banky  

- vyhledá vhodný bankovní produkt pro danou situaci  

- objasní pojem úrok a důvod úročení peněz  

- zná rozdíl mezi pojmem úrok a RPSN  

- definuje pojištění 

- vysvětlí princip pojištění a druhy pojištění  

- vysvětlí, co je inflace a uvede typy inflace  

- na příkladech doloží, jak působí inflace na hodnotu peněz  

Nabídka, poptávka, trh, fungování trhu, cena zboží a služeb - načrtne graf nabídky a poptávky  
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- popíše graf nabídky a poptávky  

- v grafu vysvětlí příklad interakce nabídky a poptávky  

- objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny  

- vysvětlí, co je nákladový způsob utváření ceny  

- porovná způsoby utváření ceny  

Státní rozpočet, daně, sociální dávky - vyjmenuje složky příjmů státu  

- vyjmenuje hlavní oblasti, do kterých směřují státní výdaje  

- popíše, co jsou sociální dávky a příspěvky  

- uvede příklady sociálních dávek a příspěvků  

- vyjmenuje sféry národního hospodářství  

Výroba, obchod, služby - objasní rozdíl mezi primární, sekundární a terciární sférou  

- přiřadí konkrétní ekonomické činnosti k jednotlivým sférám  

- uvádí rozdíly mezi sférami NH  

- uvádí příklady návaznosti sfér NH  

3. Pracovní právo  

Pracovní poměry; ukončení pracovního poměru - rozlišuje různé druhy pracovních poměrů a jejich ukončení, uvádí příklady  

Pracovní podmínky mladistvých - je si vědom pracovního omezení mladistvých  

Životní cíle a plány; pracovní perspektiva - dokáže uvažovat nad svojí pracovní perspektivou  

4. Mezinárodní spolupráce  

Výhody spolupráce; významné mezinárodní organizace - uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž 
má vztah ČR  

- posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi 
státy  

Evropská integrace - význam a výhody - popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů  

- popíše příklady práv občanů ČR v rámci EU možných způsobů jejich 
uplatňování  Historie a současnost EU a ČR 

5. Mezinárodní organizace, globalizace  
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NATO, OSN, Rada Evropy - vyjmenuje významné mezinárodní organizace a společenství  

- uvede příklady činností významných mezinárodních společenství ve 
světovém dění  

Ekonomická, politická, vojenská a bezpečnostní spolupráce mezi státy - na příkladech z minulosti i současnosti našeho státu demonstruje potřebu 
začleňování do mezinárodních struktur, a potřebu zajišťování obrany státu a 
účasti v zahraničních misích  

Obrana státu - shrne výhody vyplývající z mezinárodní spolupráce  

Konzumní společnost - charakterizuje projevy globalizace v ČR a ve světě  

- na příkladech rozliší, které projevy konzumního chování  

Tolerance, přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi - popíše základní rozdíly mezi rasami, rovněž mezi světovými náboženstvími  

- objasní způsoby netolerantního, rasistického, xenofobního a 
extrémistického jednání  

- ve skupině diskutuje o projevech výše uvedených způsobů chování  

- zdůvodní důležitost aktivního jednání proti projevům lidské 
nesnášenlivosti  

6. Mediální výchova  

Druhy médií, vliv médií na život - vyhledává „tutéž“ informaci ve více zdrojích a porovnává je  

- vysvětlí, co je to propaganda, co je to objektivní informace  

- vysvětlí funkci reklamy  

- popíše základní typy reklam  

- na příkladech uvede rozdíl mezi informací manipulativní a objektivní  

- v modelových situacích rozliší manipulativní a objektivní zprávu  

- vytvoří vlastní jednoduchou reklamu daného typu  

Kyberšikana - ví co je kyberšikana, jak se projevuje, koho může o kyberšikaně informovat  

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele; pracovní smlouva - uvádí příklady práv a povinností zaměstnance i zaměstnavatele  

- orientuje se v právních náležitostech pracovní smlouvy  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- na příkladech uvede občanskoprávní vztahy 
a jejich řešení 

--> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu vztahů v komunitě 

- uvede různé způsoby ukládání a investování 
peněz 

--> Matematika -> 9. ročník -> - vypočítá úrok z dané jistiny za určité období 
při dané úrokové míře 

- vyhledá vhodný bankovní produkt pro 
danou situaci 

--> Matematika -> 9. ročník -> - vypočítá úrok z úroku 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů 

--> Zeměpis -> 9. ročník -> - zhodnotí postavení ČR v rámci EU 

- popíše příklady práv občanů ČR v rámci EU 
možných způsobů jejich uplatňování 

--> Zeměpis -> 9. ročník -> - vysvětlí význam cestovního ruchu pro postavení ČR 
v Evropě a ve světě 

- popíše příklady práv občanů ČR v rámci EU 
možných způsobů jejich uplatňování 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> - zapamatuje si události, které vedly ke vzniku 
samostatného Československa, učí se chápat okolnosti vzniku 
Československa 

- popíše příklady práv občanů ČR v rámci EU 
možných způsobů jejich uplatňování 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> - ujasnění začlenění České republiky do integračního 
procesu (vstup do EU) 

- rozlišuje různé druhy pracovních poměrů a 
jejich ukončení, uvádí příklady 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> - ujasnění začlenění České republiky do integračního 
procesu (vstup do EU) 

- uvede příklady jak může využít členství v 
Evropské unii 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> - zhodnotí postavení ČR v rámci EU 

- vyjmenuje složky příjmů státu <-- Zeměpis -> 9. ročník -> - charakterizuje zahraniční obchod ČR 

- vyjmenuje sféry národního hospodářství <-- Zeměpis -> 9. ročník -> - charakterizuje zahraniční obchod ČR 

- objasní rozdíl mezi primární, sekundární a 
terciární sférou 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> - charakterizuje úroveň služeb 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> - zhodnotí postavení ČR v rámci EU 

- popíše příklady práv občanů ČR v rámci EU <-- Zeměpis -> 9. ročník -> - zhodnotí postavení ČR v rámci EU 
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možných způsobů jejich uplatňování 

- ilustruje důsledky nehospodárného 
zacházení s penězi 

<-- Pracovní činnosti -> 9. ročník -> - chápe ekonomické i ekologické souvislosti 
provozu domácnosti dodržuje bezpečnost při domácích činnostech 

- uvádí příklady práv a povinností 
zaměstnance i zaměstnavatele 

<-- Pracovní činnosti -> 9. ročník -> - na modelových situacích předvede 
pracovní pohovor a prezentaci své osoby 

- dokáže definovat pojem občan a občanství <-- Dějepis -> 9. ročník -> - zapamatuje si události, které vedly ke vzniku 
samostatného Československa, učí se chápat okolnosti vzniku 
Československa 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> - ujasnění začlenění České republiky do integračního 
procesu (vstup do EU) 

     

 

 

5.11 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Výuka českých dějin navazuje na znalosti osvojené v předmětu vlastivěda na 1. stupni ZŠ. Jeho výuka 
otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa. Seznamuje je s 
významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají 
význam i pro orientaci v současném společenském životě.Důraz je položen především na hlubší poznání 
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dějin vlastního národa a regionu v kontextu s evropským vývojem, dějin kultury (vědy, techniky, způsobu 
života, náboženství, umění) a přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti. 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k rozvíjení vlastního historického vědomí, vnímání 
obrazu hlavních vývojových linií, získávání orientace v historickém čase, pochopení souvislostí dějinných 
událostí a procesů, chápání kulturní rozmanitosti světa a k utváření pozitivního hodnotového 
systému. Výuka dějepisu by měla vést k podchycení a rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního 
národa, k úctě ke kulturnímu dědictví, k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, k ochraně památek, 
k respektování odlišností (náboženských, kulturních) jiných etnik, k pochopení přínosu národních specifik 
pro současný multikulturní svět. 
Důraz je kladen na schopnost žáka odhalit a definovat příčiny a následky jednotlivých událostí či 
historických jevů a pochopit dějinnou podmíněnost moderní společnosti. Přímý odkaz na problémy 
dnešního světa je vyjádřen tématy z oblasti Multikulturní výchovy. 
Další realizovaná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova. 
Mezi kompetencemi v předmětu dějepis jednoznačně převládá řešení problémů, tedy schopnost žáka 
analyzovat či zobecňovat historická fakta. Důležité místo zaujímá učení (funkční osvojování poznatků s 
užitím optimální učební strategie) a tvořivost (tvůrčí uchopení problému, podporovaná seberealizace žáka). 
Směřujeme k operativnímu pojetí předmětuzaloženému na komparaci a hodnocení dějinných jevů a 
následném zaujímání postojů k dané problematice. Preferujeme aktivizující metody směřující ke 
kooperativnímu vyučování. Některá témata jsou vyučována projektovou metodou. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka dějepisu probíhá v rámci třídy, případně skupin (složených z žáků stejného ročníků). Výuka je 
doplněna mnoha pomůckami, probíhá také případně v učebně PC či knihovně. 
 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 
hodiny týdně. 

Integrace předmětů  Dějepis 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

Kompetence k učení: 
- vyhledává souvislosti, učí se vytvářet myšlenkové mapy, 
- pracuje s různými zdroji informací. 
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kompetence žáků Kompetence k řešení problémů: 
- využívá internet, 
- učí se vytvářet myšlenková schémata, 
- objevuje paralely. 

Kompetence komunikativní: 
- snaží se o kultivované vyjadřování, 
- vytváří vhodné a výstižné formulace, 
- učí se vybírat vhodné jazykové formy, 
- rozšiřuje si slovní zásobu, 
- rozvíjí si schopnost naslouchat ostatním názorům, 
- učí se komunikovat s ostatními spolužáky i dospělými. 

Kompetence sociální a personální: 
- pracuje ve dvojicích, ve skupinách, 
- učí se respektovat společně dohodnutá pravidla, 
- realizuje projekty. 

Kompetence občanské: 
- snaží se vyvozovat základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy, 
- seznamuje se s kulturními tradicemi, historickým dědictvím, 
- je vychováván k toleranci. 

Kompetence pracovní: 
- využívá osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů. 

    

Dějepis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Učivo ŠVP výstupy 

1. Úvod do vyučovaní dějepisu  

Poznaní historie lidstva - pochopí význam minulosti pro současnost a budoucnost  

Prameny poznání dějin - vysvětlí, kde uchováváme historické prameny  

Historická mapa - osvojí si práci s časovou přímkou a orientuje se v prostoru  

Orientace v historickém čase - porozumí periodizaci dějin,  

2. Pravěk  

Starší doba kamenná, vznik a vývoj člověka 
- naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje člověka  

Mladší doba kamenná 

Způsob života a obživy, počátky řemesel - seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí  

- pochopí vznik náboženství a umění  

- dokáže vysvětlit podmínky a důsledky přechodu k zemědělství, vzniku 
řemesel, zpracování kovu  

Pozdní doba kamenná - naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje člověka  

Střední Evropa v pravěku - orientuje se v osídlení Evropy a našich zemí  

Doba bronzová 
- naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje člověka  

Doba železná 

3. Starověk – nejstarší státy  

Mezopotámie: 
- vznik a vývoj státu 
- rozvoj hospodářství 
- vývoj říše 
- kultura a vzdělanost 

- vysvětlí vliv přírodních podmínek na vznik a vývoj státu  

Egypt: 
- přírod. podmínky 
- vznik a vývoj státu 
- hospodářství a společnost 

- najde na mapě místa vzniku starověkých států  

Indie a Čína: - seznámí se s projevy náboženských představ  
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- přírodní podmínky 
- státní útvary 

4. Starověké Řecko  

Přírodní podmínky 

- pochopí podstatu antické demokracie  Minojská a mykénská kultura 

Homérská společnost 

Velká řecká kolonizace - vysvětlí význam styků Řeků s okolním světem  

Městské stát (Atény a Sparta) - porovnává státní zřízení a způsob života v měst. státech  

Řecko-perské války 
- pochopí podstatu antické demokracie  

Peloponéská válka 

Makedonie, Alexandr Makedonský, helénismus - vysvětlí historickou úlohu a význam Alexandra Makedonského  

Řecká kultura, vzdělanost, věda, umění - charakterizuje přínos řecké a helénistické kultury pro rozvoj evropské 
civilizace  

5. Starověký Řím  

Přírodní podmínky, osídlení - popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše  

Počátky Říma, království - učí se chápat formy státní moci (král, císař, republika)  

Boj o ovládnutí Apeninského poloostrova - získá představu o životě jednotlivých společenských skupin  

Římská republika - učí se chápat formy státní moci (král, císař, republika)  

Boj o ovládnutí Středomoří - získá představu o životě jednotlivých společenských skupin  

Krize a zánik římské republiky - charakterizuje okolnosti rozpadu římské říše  

Římské císařství - učí se chápat formy státní moci (král, císař, republika)  

Střední Evropa v době římské - uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy  

Krize římské říše a její rozpad - charakterizuje okolnosti rozpadu římské říše  

Římská kultura (vzdělanost, věda, umění, náboženství) - vysvětlí vznik a vývoj křesťanství a jeho význam  

Ostatní starověké státy na předním východě: 
-Chetité, Fénicie, Palestina 

- dovede charakterizovat jejich společenský a hospodářský život  

- vysvětlí důležitost písma a vznik prvních zákonů  

- pochopí kulturní přínos starověkých civilizací pro dnešek  
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

 

 

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- pochopí význam minulosti pro současnost a 
budoucnost 

--> Matematika -> 6. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- osvojí si práci s časovou přímkou a orientuje 
se v prostoru 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- porozumí periodizaci dějin, --> Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše stavbu Země a základní části 

- orientuje se v osídlení Evropy a našich zemí --> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje --> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - sleduje, jak se mění zachycení stejného 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

člověka tématu v dějinách umění 

- vysvětlí vliv přírodních podmínek na vznik a 
vývoj státu 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - vyhledá rozdíly mezi prózou a poezií 

- vysvětlí vliv přírodních podmínek na vznik a 
vývoj státu 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - vyvodí z textu charakteristické znaky 
pověsti 

- najde na mapě místa vzniku starověkých 
států 

--> Matematika -> 6. ročník -> - užívá jednotky stupeň, minuta 

- najde na mapě místa vzniku starověkých 
států 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- najde na mapě místa vzniku starověkých 
států 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - charakterizuje polohu a členitost Afriky na mapě 
světa 

- vysvětlí význam styků Řeků s okolním 
světem 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - vyvodí z textu charakteristické znaky 
pověsti 

- učí se chápat formy státní moci (král, císař, 
republika) 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - vysvětlí termíny: národní jazyk, 
slovanské jazyky, spisovná čeština, nespisovná čeština (nářečí, slang,argot). 

- uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech 
Evropy 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- osvojí si práci s časovou přímkou a orientuje 
se v prostoru 

--> Matematika -> 6. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- vysvětlí vliv přírodních podmínek na vznik a 
vývoj státu 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- seznámí se s projevy náboženských představ --> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - vyvodí z textu charakteristické znaky 
pověsti 

- vysvětlí význam styků Řeků s okolním 
světem 

--> Tělesná výchova -> 6. ročník -> - uplatňuje myšlenky olympismu – fair play, 
ochrana přírody při sportu, pomoc handicapovaným 

- uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech 
Evropy 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - vysvětlí termíny: národní jazyk, 
slovanské jazyky, spisovná čeština, nespisovná čeština (nářečí, slang,argot). 

- popíše s pomocí mapy územní rozsah 
římské říše 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- popíše s pomocí mapy územní rozsah 
římské říše 

<-- Matematika -> 6. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- najde na mapě místa vzniku starověkých 
států 

<-- Matematika -> 6. ročník -> - řeší úlohy z praxe 

- osvojí si práci s časovou přímkou a orientuje 
se v prostoru 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje 
člověka 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše vývoj poznání o vesmíru 

- najde na mapě místa vzniku starověkých 
států 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - vyjmenuje typy map 

- naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje 
člověka 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - charakterizuje obyvatelstvo Afriky 

- charakterizuje přínos řecké a helénistické 
kultury pro rozvoj evropské civilizace 

<-- Hudební výchova -> 6. ročník -> - umí rozlišit lidovou a umělou píseň, 
melodram, muzikál, operu a operetu 

- charakterizuje přínos řecké a helénistické 
kultury pro rozvoj evropské civilizace 

<-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - rozlišuje mezi jednotlivými typy 
výtvarných činností, pozná základní techniky, kterými vznikala výsledná 
výtvarná díla 

- pochopí vznik náboženství a umění <-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - poznává možnosti kresebných technik, 
kresba různými materiály (tužka, tuš, uhel, rudka…) 

- porozumí periodizaci dějin, <-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - dokáže spojit historické kulturní 
souvislosti z období vzniku díla s podobou díla 

- vysvětlí význam styků Řeků s okolním 
světem 

<-- Tělesná výchova -> 6. ročník -> - dokáže vyjmenovat české sportovní legendy 
i současné vrcholové sportovce 

- naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje 
člověka 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 

- pochopí vznik náboženství a umění <-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - sleduje, jak se mění zachycení stejného 
tématu v dějinách umění 

- najde na mapě místa vzniku starověkých 
států 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - zhodnotí přírodní podmínky Afriky 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

212 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- orientuje se v osídlení Evropy a našich zemí <-- Výchova k občanství -> 6. ročník -> - zvládne uvést příklady 
nejvýznamnějších míst, památek, událostí a osobností českých zemí 

- charakterizuje přínos řecké a helénistické 
kultury pro rozvoj evropské civilizace 

<-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - sleduje, jak se mění zachycení stejného 
tématu v dějinách umění 

    

Dějepis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Opakování učiva ze 6. ročníku  

Pravěk 

- zopakuje vědomosti získané z nižších ročníků  Přínos starověkých států 

Zánik západořímské říše 

2. Středověk  

Periodizace středověku - osvojí si periodizaci středověku  

3. Raný středověk  

Zrod středověké Evropy a její nový etnický obraz - objasní úlohu Hunů  

- seznámí se se vznikem barbarských států na území Evropy  

- seznámí se s pravlastí Slovanů a s jejich rozdělením do 3 větví a uvědomí si 
příslušnost Čechů  

Franská říše - zhodnotí, že to byla nejvýznamnější z barbar. german. říši  

- objasní podstatu lenního systému, odvodí označení epochy feudalismus  

- zhodnotí význam osobnosti Karla Velikého a rozdělení říše (geograf. 
souvislost s dnešní Francií a Německem)  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

213 
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- pochopí kultur. přínos karolínské renesance  

Byzantská říše - seznámí se s byzants. kultur. slohem a jeho rozšířením po Evropě  

- učí se chápat úlohu křesťanství a víry (vznik řeholních řádů)  

Křesťanství v raném středověku - seznámí se s rozdělením církve na západní a východní  

- snaží se pochopit vliv náboženství a církve na středoev. společnost  

Arabská říše - popíše okolnosti vzniku islámu, objasní jeho základní termíny  

- seznámí se s arabskou kulturou a jejím vlivem na Evropu  

Sámova říše - popíše život Slovanů v době jejich příchodu na naše území  

- shromáždí základní údaje o Sámovi a jeho vlivu  

Velkomoravská říše - dokáže zhodnotit: a) politic. význam říše (první stát na našem území, 
odolávání vnějším tlakům východofranské říše), b) kulturní význam 
(křesťanská mise Konstantina a Metoděje)  

- seznámí se s vládnoucími knížaty  

- vysvětlí příčiny zániku říše  

Vznik Českého státu - rozliší počátky státu podle pověstí a histor. prokázané skutečnosti  

- vyjmenuje hlavní osobnosti konce 9. a 10. stol. a uvede jejich přínos  

- seznámí se se svatováclavskou tradicí a uvědomí si duchovní odkaz patronů 
českých zemí  

- pochopí vztahy k sousedním zemím  

Normané - popíše životní styl Normanů, jejich výboje dá do souvislosti se vznikem 
sjednocené Francie a Anglie  

Křížové výpravy - snaží se pochopit skutečné příčiny křížových výprav a uvědomí si jejich 
přínos pro Evropu  

Český stát v 11. - 13. století - popisuje hospodářský systém  

- seznámí se s vybranými osobnostmi přemysl. knížat  

- pochopí vztah k římské říši  

- pochopí význam kultury raného středověku  

Románská kultura - pozná pojem románská kultura a dokáže podat její příklady  
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4. Vrcholný středověk  

Rozvoj zemědělství, řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam - objasní pokrok v zemědělství  

- vyvodí vznik měst a vysvětlí pojmy města dokáže vyjmenovat 
v chronologickém pořadí osobnosti přem. králů a ocení jejich zásluhy na 
rozvoji státu  

Český stát za doby vlády posledních Přemyslovců - pochopí postavení českého státu ve střední Evropě  

Konflikt mezi Anglií a Francií - uvědomí si příčiny stoleté války, popíše její průběh  

- seznámí se s osobností Jany z Arku a s úlohou J. Lucemburského  

Český stát za vlády Lucemburků - seznámí se s rozmachem českého státu a jeho významem ve střední 
Evropě  

- vyzvedne význam osobnosti Karla IV., uvede jeho zásluhy  

- pochopí vznikající rozpory mezi jednotl. skupinami ve společnosti  

Gotická kultura - popíše typickou gotickou stavbu, uvede její hlavní znaky  

- seznámí se s gotickým malířstvím a sochařstvím  

Husitství - popíše strukturu univerzity  

- uvede příklad česky psané literatury  

- porozumí kritice poměrů v církvi  

- vysvětlí Husovy reformní myšlenky  

- popíše události spojené s kostnickým koncilem  

- seznámí se s pojmem husité a jejich programem  

- shromáždí poznatky o husitském vojenství  

5. Pozdní středověk  

Doba Poděbradská - zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, jeho spory s papežem a úmysl 
vytvořit mírový svazek evropských panovníků  

- vysvětlí pojem stavovské monarchie  

- popíše vnitřní spory  

Doba Jagellonská - uvede příklad pozdní (vladislavské) gotiky  

- objasní vliv tureckého nebezpečí v Evropě  
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Evropa v 16. století - popíše zrod španělského království a úlohu osobností  

6. Raný novověk  

Renesance, humanismus - seznámí se s pojmy, objasní souvislost s antikou  

- pochopí podstatu humanismu a jeho projevy v životě a myšlení lidí  

- uvede příklady významu osobností  

- seznámí se s českou kulturou v 16. století  

Objevné plavby - poznává důvody a význam objev. plaveb a důsledky pronikání evrop. 
civilizací do nově objevených zemí  

- seznámí se s pojmem kolonie  

- vyvodí důvody rozvoje výroby a obchodu v 16. století  

Náboženská reforma - získává orientaci v nově vzniklé náboženské situaci v Evropě, seznamuje se 
s pojmy  

Habsburkové na českém trůnu - popíše okolnosti nástupu Habsburků na český trůn  

- seznámí se s dobou rudolfínskou  

Snaha Habsburků o absolutní moc - vysvětlí podstatu sporu Habsburků s českými stavy, učí se chápat postavení 
českých zemí v Habsburské monarchii i v podmínkách Evropy  

Třicetiletá válka - vysvětlí příčiny třicetileté války  

- vyjmenuje hlavní válčící země  

- popíše vojenství této doby  

- seznámí se s průběhem české války a zhodnotí výsledek války  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

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

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- pochopí kultur. přínos karolínské renesance --> Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> - vysvětlí pojmy: lidová slovesnost, 
kronika, legenda, letopis, pověst, historický román, historická divadelní hra, 

- vyzvedne význam osobnosti Karla IV., uvede 
jeho zásluhy 

--> Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> - z textu vyvodí všechny důležité části 
životopisu 

- zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, jeho 
spory s papežem a úmysl vytvořit mírový 
svazek evropských panovníků 

--> Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí hranice Eurasie 

- poznává důvody a význam objev. plaveb a 
důsledky pronikání evrop. civilizací do nově 
objevených zemí 

--> Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí oblasti Ameriky 

- popíše život Slovanů v době jejich příchodu 
na naše území 

--> Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> - vysvětlí pojmy: lidová slovesnost, 
kronika, legenda, letopis, pověst, historický román, historická divadelní hra, 

- seznámí se se vznikem barbarských států na 
území Evropy 

--> Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí hranice Eurasie 

- pochopí postavení českého státu ve střední 
Evropě 

--> Výchova k občanství -> 7. ročník -> - popíše znaky nejčastějších typů a forem 
států 

- seznámí se s gotickým malířstvím a 
sochařstvím 

--> Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - interpretuje významné umělecké dílo na 
základě znalostí historických souvislostí i osobních zkušeností 

- seznámí se s pojmem kolonie --> Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí oblasti Ameriky 

- osvojí si periodizaci středověku <-- Matematika -> 7. ročník -> - zvládá početní operace s racionálními čísly 
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- osvojí si periodizaci středověku <-- Matematika -> 7. ročník -> - řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu 
obvodu a obsahu rovnoběžníků, lichoběžníků a trojúhelníků 

- osvojí si periodizaci středověku <-- Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - porovnává svůj vlastní názor na výtvarné 
dílo s obecným názorem kritiky a s historickým názorem autorových 
současníků 

- rozliší počátky státu podle pověstí a histor. 
prokázané skutečnosti 

<-- Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> - vysvětlí pojmy: lidová slovesnost, 
kronika, legenda, letopis, pověst, historický román, historická divadelní hra, 

- vyzvedne význam osobnosti Karla IV., uvede 
jeho zásluhy 

<-- Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> - z textu vyvodí všechny důležité části 
životopisu 

- zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, jeho 
spory s papežem a úmysl vytvořit mírový 
svazek evropských panovníků 

<-- Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí hranice Eurasie 

- poznává důvody a význam objev. plaveb a 
důsledky pronikání evrop. civilizací do nově 
objevených zemí 

<-- Zeměpis -> 7. ročník -> - vymezí oblasti Ameriky 

- poznává důvody a význam objev. plaveb a 
důsledky pronikání evrop. civilizací do nově 
objevených zemí 

<-- Zeměpis -> 7. ročník -> - popíše polohu oceánu na mapě světa, jeho rozlohu 
a využití 

- seznámí se s českou kulturou v 16. století <-- Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - interpretuje významné umělecké dílo na 
základě znalostí historických souvislostí i osobních zkušeností 

    

Dějepis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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1. Svět ve 2. polovině 17. a 18. století  

Občanská válka v Anglii - seznámí se s vědeckou revolucí v 17. století  

- pokusí se o porovnání feudálního a kapitalistického systému, bude 
zkoumat vývoj ve vybraných zemích  

- osvojí si pojmy parlamentarismus a konstituční monarchie  

- absolutismus, obhajoba feudalismu, avšak přesto s modernizujícími prvky  

Francie - absolutismus Ludvíka XIV. x merkantilismus  

Rusko - reformy Petra Velikého, Kateřiny II.  

Prusko - militarismus, Fridrich I., Fridrich II.  

Baroko a životní styl - učí se rozpoznávat pojmy barokní kultury  

- popíše typickou barokní stavbu  

- uvede významné představitele této kultury  

Upevňování vlády Habsburků po třicetileté válce - seznámí se se situací v českých zemích a vybraných evropských zemích po 
třicetileté válce  

Rozvoj vzdělanosti v době osvícenství - snaží se dát do souvislosti rozvoj racionality s pojmem osvícenství  

- uvede jeho hlavní pokrokové znaky  

- ujasní si pojem osvícenský absolutismus  

České země za vlády Marie Terezie a Josefa II. - vysvětlí problém nástupu Marie Terezie na trůn (pragmatická sankce)  

- uvádí příklady reforem a hodnotí jejich přínos  

- uvede a vysvětlí dvě základní reformy Josefa II. (toleranční patent, patent o 
zrušení nevolnictví)  

Boj amerických osad za nezávislost, vznik USA - chápe pojem kolonie  

- uvědomí si význam boje za svobodu  

2. Novověk od konce 18. století do roku 1914  

Velká francouzská revoluce, její průběh a význam pro Francii a evropské 
dějiny 

- ve spolupráci s učitelem sestavuje osnovu průběhu revol. událostí  

- přemýšlí nad myšlenkami Deklarace lidských a občanských práv  

- snaží se pochopit výsledek revoluce  
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Napoleonské války a jejich důsledky - vypráví o Napoleonovi a jeho taženích  

Průmyslová revoluce, modernizace společnosti, změna sociální struktury - v textu vyhledá nové uspořádání Evropy stanovené na kongresu ve Vídni  

- seznámí se s konkrétními vynálezy a osobnostmi  

- snaží se pochopit, že průmyslová revoluce znamenala komplexní změnu 
společnosti, hodnotí klady a zápory těchto změn  

- zjistí průmyslová centra v Čechách, uvede hlavní osobnosti a jejich 
vynálezy  

- seznámí se s rozvojem vědeckého poznání  

Národní a osvobozenecké hnutí v Evropě, požadavek národa na svobodný 
rozvoj 

- vyhledává důkazy negativních stránek společnosti té doby a seznamuje se s 
pojmy utopické myšlení a marxismus  

- pokusí se uvědomit si emancipační hnutí národů jako důsledek změn ve 
vývoji společnosti  

- seznámí se s pojmy  

- naučí se charakterizovat hlavní rysy kultury  

Klasicismus a romantismus - připraví referáty a významných osobnostech a životním stylu té doby  

Utváření novodobého českého národa - seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození  

- uvědomí si význam obrozeneckých snah významných osobností  

Rok 1848 v Evropě a v Čechách - porovnává příčiny a výsledky revoluce 1848  

- vypráví o průběhu revolučních událostí  

- seznámí se s hlavními znaky bachovského absolutismu a s příčinou jeho 
pádu  

- snaží se pochopit, co se změnilo vznikem Rakouska-Uherska, který problém 
trvá dál (národnostní otázka)  

Technickovědecká revoluce - popíše pokrok, který přinesla technickovědecká revoluce  

- poznává konkrétní příklady vynálezů z oblasti nových energetických zdrojů 
(elektřiny, spalovacího motoru, …)  

- připraví referáty o významných vynálezcích  

Procesy sjednocování v Německu a Itálii - seznámení se s úsilím o vytvoření jednotných národních celků  
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Občanská válka USA - vypráví o příčinách, průběhu a výsledcích občanské války  

Naše politika, snaha o česko-německé vyrovnání - chápe pojem rasismu, popíše neúspěšný průběh snah o česko–německé 
vyrovnání (od fundamentálních článků)  

- podá důkazy o vyspělosti české společnosti v oblasti kulturní i politické 
(diferenciace politického života)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vypráví o Napoleonovi a jeho taženích --> Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> - vysvětlí, jak válku prožívali „obyčejní 
lidé“, charakterizuje hlavní hrdiny – Petr a Lucie, Vyšší princip, Ostře 
sledované vlaky 

- v textu vyhledá nové uspořádání Evropy 
stanovené na kongresu ve Vídni 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - orientuje se na aktuální politické mapě světa 
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- poznává konkrétní příklady vynálezů z 
oblasti nových energetických zdrojů 
(elektřiny, spalovacího motoru, …) 

--> Fyzika -> 8. ročník -> - uvede příklady účinnosti některých strojů a zařízení 

- seznámí se se situací v českých zemích a 
vybraných evropských zemích po třicetileté 
válce 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - charakterizuje jednotlivé státy Evropy 

- chápe pojem kolonie --> Zeměpis -> 8. ročník -> - objasní příčiny stěhování obyvatel 

- seznámí se s vědeckou revolucí v 17. století <-- Matematika -> 8. ročník -> - definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

- seznámí se s konkrétními vynálezy a 
osobnostmi 

<-- Chemie -> 8. ročník -> - předvídá vlastnosti prvků podle jejich umístění v PSP 

- seznámí se s rozvojem vědeckého poznání <-- Přírodopis -> 8. ročník -> - uvede příklady vrozeného a získaného chování 

- seznámí se s vědeckou revolucí v 17. století <-- Zeměpis -> 8. ročník -> - stanoví, co patří do prvovýroby, druhovýroby a 
služeb 

- seznámí se s vědeckou revolucí v 17. století <-- Zeměpis -> 8. ročník -> - vysvětlí význam průmyslu 

- poznává konkrétní příklady vynálezů z 
oblasti nových energetických zdrojů 
(elektřiny, spalovacího motoru, …) 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - uvede příklady účinnosti některých strojů a zařízení 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Situace v letech 1914 - 1948  
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Situace v letech 1914 – 1918 - rozliší skutečné příčiny války od záminky (Sarajevského atentátu)  

Příčiny a průběh první světové války - na základě popisu vojenské taktiky a vyjmenování nových zbraní vysvětlí 
charakter války (vleklá, poziční)  

- popíše události v Rusku vrcholící Říjnovou revolucí  

- vysvětlí vliv událostí na ukončení války  

První světová válka a naše země - dokáže zdůvodnit, v čem spočívala zásluha TGM a vznik Československa  

- uvádí další představitele odboje  

- vypráví o legiích a zhodnotí jejich význam  

- zapamatuje si události, které vedly ke vzniku samostatného 
Československa, učí se chápat okolnosti vzniku Československa  

Svět po první světové válce - objasní charakter versailleského sytému a problémy jeho fungování  

- seznámí se s pojmem „zlatá 20. léta“ učí se chápat pojem totalita  

- pokusí se nacházet shody a rozdíly dvou podob totality – komunismu 
(např. Ruska – SSSR) a fašismu (např. Itálie)  

ČSR – nový stát v Evropě - vyjmenuje a popíše symboly nového státu  

- vysvětlí, které problémy musel nový stát řešit: vyváření hranic, řešení 
národnostní otázky, hospodářství  

- seznámí se s politickým systémem první republiky  

Kultura, věda a technika v době meziválečné - učí se vnímat rozmanitost projevu kultury a přínos národní a evropské 
kultury  

- seznamuje se s důležitými vynálezy v oblasti vědy, techniky, lékařství  

Světová hospodářská krize a její důsledky - uvede příčiny a důsledky hospodářské krize  

- učí se hledat souvislosti mezi hospodářským vývojem a nástupem 
extrémních politických sil  

ČSR – boj o záchranu demokracie a samostatnosti - vyhledává první projevy fašistické agrese (Habeš, občanská válka ve 
Španělsku)  

- popíše politiku usmiřování, zhodnotí výsledek appeasementu  

- z popisu 30. let se pokusí vyvodit závěry: a) krize a vývoj v Německu vedou 
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k nárůstu extrémních sil; b) vnitrostranický vývoj dokáže udržet 
demokratický systém; c) demokracie a samostatnost se hroutí, až když se 
Československo stává předmětem mezinárodních zájmů – Mnichov 1938  

- vymezí období druhé republiky a pokouší se uvést změny jejího politického 
systému  

Druhá světová válka - seznámí se s pojmem nacismus a uvádí jeho znaky  

- snaží se přehledně popsat vývoj válečných operací a místa 
nejvýznamnějších válečných operací  

- vyjmenuje představitele tzv. „Velké trojky“  

- vysvětlí pojem protihitlerovská koalice, její hlavní zásady a cíle uvede 
hlavní body diplomatických jednání na významných konferencích – Teherán, 
Jalta, Postupim  

Ztráta samostatnosti - seznámí se s pojmem Protektorát Čechy a Morava a vztahem Čechů k 
novému útvaru  

- orientuje se v domácím a zahraničním odboji (popisuje jeho činnost, přínos 
vybraných osobností)  

Poválečné ČSR v letech 1945 – 1948, únorový převrat 1948 - učí se chápat poválečný vývoj Československa, který vyústil v únorové 
události 1948  

- seznámí se s možností různé interpretace historických faktů  

2. Dějiny od poloviny 20. století do současnosti  

Studené válka - shromažďuje znaky charakterizující pojem studená válka (soupeření 
mocností v oblasti zbrojení, vědy, dobývání kosmu)  

- pozná rozdělení světa do vojenských bloků  

- uvede příklady rozpadu koloniálního systému  

- pomocí literatury se seznámí s krizí sovětského bloku (Maďarské lidové 
povstání, otázka Západního Berlína) a s hrozbou třetí světové války (Karibská 
krize)  

ČSR pod vládou KSČ - shromáždí důkazy pro označení vlády KSČ jako totalitní (zejména události 
po únoru 1948 a v 50. letech)  
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- seznámí se s událostmi roku 1968 (pokus o reformy)  

- na základě popisu období normalizace ocení význam disidentského hnutí, 
uvede příklady vedoucí spolu s mezinárodním vývojem k pádu totalitního 
režimu  

- seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce 1989 (se „sametovou 
revolucí“) a s vývojem v 90. letech (vznik ČR)  

- seznámí se s postavením Československa a jeho postupným začleňováním 
do sféry vlivu SSSR, projevy sovětizace Československa ve všech oblastech 
společenského života  

Evropská integrace, globalizace - hrozba terorismu  

- vliv médií na každodenní život a politické dění  

- ujasnění začlenění České republiky do integračního procesu (vstup do EU)  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zapamatuje si události, které vedly ke vzniku --> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - popíše příklady práv občanů ČR v rámci 
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samostatného Československa, učí se chápat 
okolnosti vzniku Československa 

EU možných způsobů jejich uplatňování 

- seznamuje se s důležitými vynálezy v oblasti 
vědy, techniky, lékařství 

--> Chemie -> 9. ročník -> - vyjmenuje příklady plastů a syntetických vláken a 
uvede jejich vlastnosti a použití 

- seznamuje se s důležitými vynálezy v oblasti 
vědy, techniky, lékařství 

--> Fyzika -> 9. ročník -> - objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a způsob 
jejich korekce brýlemi 

- ujasnění začlenění České republiky do 
integračního procesu (vstup do EU) 

--> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - popíše příklady práv občanů ČR v rámci 
EU možných způsobů jejich uplatňování 

- ujasnění začlenění České republiky do 
integračního procesu (vstup do EU) 

--> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - rozlišuje různé druhy pracovních 
poměrů a jejich ukončení, uvádí příklady 

- zapamatuje si události, které vedly ke vzniku 
samostatného Československa, učí se chápat 
okolnosti vzniku Československa 

--> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - dokáže definovat pojem občan a 
občanství 

- zapamatuje si události, které vedly ke vzniku 
samostatného Československa, učí se chápat 
okolnosti vzniku Československa 

--> Zeměpis -> 9. ročník -> - určí zeměpisnou polohu České republiky na mapě 
Evropy 

- ujasnění začlenění České republiky do 
integračního procesu (vstup do EU) 

--> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů 

- zapamatuje si události, které vedly ke vzniku 
samostatného Československa, učí se chápat 
okolnosti vzniku Československa 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> - určí zeměpisnou polohu České republiky na mapě 
Evropy 

- seznámí se s pojmem „zlatá 20. léta“ učí se 
chápat pojem totalita 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> - popíše jednotlivá průmyslová odvětví 

- seznamuje se s důležitými vynálezy v oblasti 
vědy, techniky, lékařství 

<-- Fyzika -> 9. ročník -> - na projektu představí princip výroby el. energie u 
jednotlivých typů elektráren 

- ujasnění začlenění České republiky do 
integračního procesu (vstup do EU) 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> - zhodnotí postavení ČR v rámci EU 
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5.12 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 3 2 2 7 

         Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovaný předmět fyzika zasahuje do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým charakterem umožňuje 
žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních jevů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných 
poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.Fyzika je vyučována formou jednotlivých vyučovacích hodin, 
které jsou doplněny o experimenty. Experimenty, které z hlediska bezpečnosti práce a příslušných právních 
norem nemohou provádět žáci přímo, provádí vyučující demonstrační metodou, ostatní v závislosti 
na možnostech a vybavení laboratoře provádějí přímo žáci a to v méně početných skupinách. 
Z experimentů si žáci dokazují již poznané teoretické znalosti a také z nich vyvozují obecné závěry (metoda 
aktivní konstrukce poznatku). 
Výuka je zaměřena na fyzikální zákony a děje, se kterými se běžně žáci setkávají. Žáci jsou při získávání 
nezbytných teoretických informací vedeni k samostatnosti a využívání moderních informačních 
a komunikačních technologií. Obsahově se předmět fyzika člení do několika oblastí, které pokrývají široké 
spektrum přírodních jevů. Vyučování fyziky žákům poskytuje prostředky a metody pro hlubší porozumění 
přírodním faktům a jejich zákonitostem, nabízí dobrodružství poznání a chápání okolního světa. Dává 
žákům potřebný základ pro lepší porozumění a využívání současných technologií a pomáhá jim tak lépe 
se orientovat v běžném životě. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka fyziky probíhá v rámci třídy, v učebně fyziky a chemie a v PC učebně, případně skupin (složených 
z žáků stejného ročníků). 
 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět fyzika se vyučuje 3 hodiny týdně v 7. ročníku a 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. 
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Název předmětu Fyzika 

Integrace předmětů  Fyzika 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- osvojit si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů, 
- vyhledávat v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje, 
- prostřednictvím vhodně volených zadání poznat smysl osvojovaných postupů pro běžný život, 
- vytvářet si komplexní pohled na fyziky a přírodní vědy, 
- v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky. 

Kompetence k řešení problémů: 
- chápat význam kontroly dosažených výsledků, 
- uvědomit si, že důležité je i zjištění, že úloha má více, nebo žádné řešení, 
- hledat vlastní postup při řešení problémů, 
- získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle, 
- vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat. 

Kompetence komunikativní: 
- rozumět různým typům grafů a umět je sestrojit, 
- sestavovat znění vypočítaných výsledků srozumitelně a v logickém sledu, 
- spolupracovat při řešení složitějších zadání ve dvojici, menší skupině, 
- při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného 
cíle. 

Kompetence sociální a personální: 
- samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, 
- stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je. 

Kompetence občanské: 
- uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu, 
- chápat základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy a pohlížet na ně komplexně, 
- poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích, 
- pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu. 

Kompetence pracovní: 
- přistupovat kriticky k výsledkům, které dosáhl, naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce, 
- dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce. 
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Fyzika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Látky a tělesa  

Látka a těleso - rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles  

Síla působící na těleso - rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí prodloužené pružiny 
porovná podle velikosti dvě působící síly  

Gravitační síla, gravitační pole - změří sílu siloměrem  

Rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné - popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými 
se od sebe liší  

Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, proton, neutron a 
elektron) 

- správně používá pojem atom, molekula, iont, má představu o tom, z čeho 
se skládá atom, popíše Brownův pohyb a difuzi  

2. Magnetické a elektrické pole  

Elektrická síla, elektrické pole - ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho okolí existuje 
elektrické pole  

Magnetické vlastnosti látek, magnetické pole - zjistí, zda na těleso působí magnetická síla  

- dokáže popsat využití magnetické síly v praktických situacích  

- ověří existenci magnetického pole  

- u konkrétního magnetu dokáže pokusně určit druh pólu a graficky 
znázornit indukční čáry  

3. Fyzikální jednotky a veličiny  

Fyzikální veličiny - ovládá značky a jednotky základních veličin  

- vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku  

Délka - změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých jednotkách  
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Fyzika 7. ročník  

Hmotnost - změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných 
a rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce  

Objem - změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce 
a zapíše výsledek  

Hustota - z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s porozuměním používá vztah 
ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje s tabulkami  

Teplota - změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených hodnot  

Teplotní roztažnost těles - změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl velikosti těles  

Čas - změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku hodin  

4. Elektrický proud a elektrický obvod  

Elektrický proud, zkrat, pojistka, spotřebič - pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem elektrický proud  

- změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem  

Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod - podle schématu správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod  

Pravidla bezpečné práce - dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními, 
objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem, 
první pomoc při zásahu el. proudem  

5. Působení sil na těleso  

Pohyb a klid tělesa, jejich relativnost - rozhodne, zda je dané těleso v klidu či pohybu vzhledem k jinému tělesu  

Dráha a čas - změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas  

Okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu - určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý čas  

- používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného pohybu 
tělesa při řešení úloh  

- znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase a určí z něj 
k danému času dráhu a naopak  

Skládání sil - užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou působící na těleso 
a hmotností tělesa F=m.g při řešení jednoduchých úloh  

Výslednice sil - určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil stejných 
či opačných směrů  
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Těžiště tělesa - určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace využívá fakt, že poloha 
těžiště závisí na rozložení látky v tělese  

Newtonovy pohybové zákony (první, druhý a třetí) - využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání změn pohybu 
tělesa při působení sil  

Otáčivé účinky síly - využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a pevné kladce 
pro vysvětlení praktických situací  

Páka - využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce pro vysvětlení 
praktických situací  

Pevná kladka - využívá poznatky o pevné kladce pro vysvětlení praktických situací  

Síla - rozeznává jednotlivé druhy sil  

Třecí síla - užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na druhu materiálu 
a drsnosti třecích ploch, ale nikoli na jejich obsahu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést 
příklady látek a těles 

--> Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - vytváří jednoduchými pracovními postupy 
různé předměty z tradičních materiálů 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- ovládá značky a jednotky základních veličin --> Matematika -> 7. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky 
i geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s 
porozuměním používá vztah ρ=m/V, měří 
hustoměrem, pracuje s tabulkami 

--> Přírodopis -> 7. ročník -> - rozlišuje a porovnává vnitřní a vnější stavbu těla 

- používá s porozuměním vztah v=s/t pro 
rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při 
řešení úloh 

--> Matematika -> 7. ročník -> - rozšíří a zkrátí zlomek s využitím největšího 
společného dělitele 

- rozhodne, zda je dané těleso v klidu či 
pohybu vzhledem k jinému tělesu 

--> Matematika -> 7. ročník -> - porovná dvě veličiny poměrem 

- rozhodne, zda je dané těleso v klidu či 
pohybu vzhledem k jinému tělesu 

--> Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - sestavuje jednoduché pohyblivé modely 

- ovládá značky a jednotky základních veličin --> Matematika -> 7. ročník -> - porovná zlomky dle velikosti 

- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl 
teplot z naměřených hodnot 

--> Matematika -> 7. ročník -> - porovná zlomky dle velikosti 

- používá s porozuměním vztah v=s/t pro 
rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při 
řešení úloh 

--> Matematika -> 7. ročník -> - určí převrácené číslo k danému zlomku 

- znázorní grafem závislost dráhy 
rovnoměrného pohybu na čase a určí z něj k 
danému času dráhu a naopak 

--> Matematika -> 7. ročník -> - porovná dvě veličiny poměrem 

- určí výpočtem i graficky velikost a směr 
výslednice dvou sil stejných či opačných 
směrů 

--> Matematika -> 7. ročník -> - rozlišuje různé druhy rovnoběžníků a zná jejich 
vlastnosti 

- vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku <-- Matematika -> 7. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- ovládá značky a jednotky základních veličin <-- Matematika -> 7. ročník -> - dokáže vyjádřit celek a část celku 

- ovládá značky a jednotky základních veličin <-- Zeměpis -> 7. ročník -> - popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, 
obyvatelstvo, města) 

- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést <-- Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - vytváří jednoduchými pracovními postupy 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

příklady látek a těles různé předměty z tradičních materiálů 

- rozpozná, zda na dané těleso působí síla a 
pomocí prodloužené pružiny porovná podle 
velikosti dvě působící síly 

<-- Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - používá správně nástroje a pomůcky ke 
zhotovení výrobků 

- dodržuje pravidla bezpečné práce při 
zacházení s elektrickými zařízeními, objasní 
nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti 
ochrany před zkratem, první pomoc při 
zásahu el. proudem 

<-- Tělesná výchova -> 7. ročník -> - uplatňuje znalosti 1. pomoci 

    

Fyzika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Mechanické vlastnosti kapalin  

Přenos tlaku v kapalině, Pascalův zákon - dokáže objasnit vznik hydrostatického tlaku a v jednoduchých případech 
předpoví jeho vliv na chování těles  

Hydraulická zařízení - užívá Pascalův zákon k objasňování funkce hydraulických zařízení  

Účinky gravitační síly Země na kapalinu 
- používá s porozuměním vztah p = h.ρ.g pro hydrostatický tlak a F = h.ρ.g.S 
pro hydrostatickou tlakovou sílu při řešení úloh  

Hydrostatický tlak 

Hydrostatická tlaková síla 

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině - objasní vznik vztlakové síly a určí jeji velikost a směr v konkrétní situaci  

- porovnáním velikostí vztlakové a gravitační síly působící na těleso  

Archimédův zákon - zjistí, zda se bude těleso v tekutině potápět, plavat nebo vznášet  
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Potápění, plavání a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině - zjistí, zda se bude stejnorodé těleso v tekutině potápět, plavat nebo 
vznášet  

Plování nestejnorodých těles - zjistí, zda se bude nestejnorodé těleso v tekutině potápět, plavat nebo 
vznášet  

2. Mechanické vlastnosti plynů  

Atmosféra Země, atmosférický tlak - popíše vznik atmosférického tlaku a v jednoduchých případech předpoví 
jeho vliv na chování těles  

Měření atmosférického tlaku - dovede změřit atmosférický tlak plynu v uzavřeném prostoru  

Změny atmosférického tlaku 
- chápe rozdíl mezi pojmy přetlak a podtlak a uvede možnosti jejich využití v 
technické praxi  

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země 

Tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr 

3. Zdroje a šíření světla  

Světelné zdroje - dokáže rozlišit zdroje světla a tělesa, které světlo pouze odráží  

Šíření světla - využívá poznatku o přímočarém šíření světla k určení přímého směru  

Měsíční fáze 
- objasnění vzniku stínu a zatmění Slunce a Měsíce  

Stín 

Rychlost světla - vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a různá optická 
prostředí  

4. Odraz světla, zobrazení zrcadly  

Odraz světla, zákon odrazu světla - využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou prostředí k řešení úloh a ke 
geometrické konstrukci obrazu v rovinném zrcadle  

Zobrazení rovinným zrcadlem - odliší duté zrcadlo od vypuklého, uvede příklady jejich využití  

Zrcadla v praxi - uvede příklady využití rovinných, dutých a vypuklých zrcadel v běžném 
životě  

5. Lom světla, zobrazení čočkami  

Lom světla - na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou prostředích dokáže 
rozhodnout, zda se světlo při přechodu z jednoho prostředí do druhého 
bude lámat ke kolmici nebo od kolmice  
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Čočky - pokusem rozliší spojku a rozptylku, najde ohnisko tenké spojky a určí její 
ohniskovou vzdálenost  Zobrazení předmětu čočkami 

Optické vlastnosti oka 

- objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a způsob jejich korekce brýlemi  Oční vady 

Užití čoček v praxi 

6. Rozklad světla  

Rozklad slunečního světla optickým hranolem - ukáže pokusem a objasní rozklad bílého světla hranolem  

- objasní vznik duhy v přírodě  

7. Práce, výkon  

Práce - chápe rozdíl mezi fyzickou a mechanickou prací  

- využívá při řešení problémů a úloh s porozuměním vztah W = F.s  

Výkon - využívá při řešení problémů a úloh s porozuměním vztah P = W/t  

- rozlišuje pojmy příkon – výkon  

Výpočet práce z výkonu a času - využívá při řešení problémů a úloh s porozuměním vztah W = F.s pro práci 
a P = W/t pro výkon  

- rozlišuje pojmy příkon – výkon  

Účinnost - uvede příklady účinnosti některých strojů a zařízení  

8. Pohybová a polohová energie  

Pohybová energie tělesa - určí v jednoduchých případech z vykonané práce změnu pohybové nebo 
polohové energie  

- porovná pohybové energie těles na základě jejich rychlostí nebo 
hmotností  

Polohová energie tělesa - určí v jednoduchých případech z vykonané práce změnu pohybové nebo 
polohové energie  

Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa - na příkladech dokáže uvést přeměny energií  

9. Vnitřní energie, teplo  

Látky jsou složeny z částic - vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho teplotou  

Vztah teploty a tření - objasní na konkrétním příkladu, jak souvisí změna vnitřní energie 
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s konáním práce a navrhne, jak tuto změnu lze v případě potřeby zmenšit  

Změna teploty těles tepelnou výměnou - objasní na konkrétním příkladu, jak souvisí změna vnitřní energie 
s konáním práce a navrhne, jak tuto změnu lze v případě potřeby zmenšit  

Teplo - využívá s porozuměním vztah Q = m.c.(t2 – t1) pro výpočet tepla  

Měrná tepelná kapacita látky - vyhledá v tabulkách měrné tepelné kapacity látek  

Teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně - využívá s porozuměním vztah Q = m.c.(t2 – t1) pro výpočet tepla  

Tepelná výměna prouděním - rozpozná v přírodě i v praxi některé formy tepelné výměny vedením, 
prouděním, tepelným zářením  Tepelné záření 

Využití energie slunečního záření - na příkladech dokáže uvést využití sluneční energie  

10. Změny skupenství látek  

Změny skupenství látky - objasní jev koloběhu vody v přírodě  

Tání a tuhnutí, skupenské teplo tání - určí skupenské teplo tání látky  

- vyhledá v tabulkách skupenské teplo tání látek  

Vypařování - uvede, na jakých hlavních faktorech závisí rychlost vypařování kapaliny a 
teplota varu kapaliny  Var 

Kapalnění - vymezí podmínky, za jakých dochází ke kapalnění vodní páry ve vzduchu, 
využívá tyto poznatky k objasnění některých meteorologických jevů  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- používá s porozuměním vztah p = h.ρ.g pro 
hydrostatický tlak a F = h.ρ.g.S pro 
hydrostatickou tlakovou sílu při řešení úloh 

--> Matematika -> 8. ročník -> - definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

- dokáže objasnit vznik hydrostatického tlaku 
a v jednoduchých případech předpoví jeho 
vliv na chování těles 

--> Chemie -> 8. ročník -> - dokáže rozeznat směsi stejnorodé od různorodých 

- dovede změřit atmosférický tlak plynu v 
uzavřeném prostoru 

--> Chemie -> 8. ročník -> - dokáže rozeznat směsi stejnorodé od různorodých 

- popíše vznik atmosférického tlaku a v 
jednoduchých případech předpoví jeho vliv 
na chování těles 

--> Matematika -> 8. ročník -> - řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních 
úprav 

- na základě znalostí o rychlostech světla ve 
dvou prostředích dokáže rozhodnout, zda se 
světlo při přechodu z jednoho prostředí do 
druhého bude lámat ke kolmici nebo od 
kolmice 

--> Matematika -> 8. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a 
způsob jejich korekce brýlemi 

--> Přírodopis -> 8. ročník -> - vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav 

- využívá při řešení problémů a úloh s 
porozuměním vztah W = F.s pro práci a P = 
W/t pro výkon 

--> Matematika -> 8. ročník -> - definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

- určí v jednoduchých případech z vykonané 
práce změnu pohybové nebo polohové 
energie 

--> Matematika -> 8. ročník -> - definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

- na příkladech dokáže uvést přeměny energií --> Matematika -> 8. ročník -> - řeší slovní úlohy s využitím Pythagorovy věty 

- porovná pohybové energie těles na základě --> Matematika -> 8. ročník -> - určuje druhou mocninu a druhou odmocninu 
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jejich rychlostí nebo hmotností pomocí tabulek a kapesního kalkulátoru 

- využívá s porozuměním vztah Q = m.c.(t2 – 
t1) pro výpočet tepla 

--> Matematika -> 8. ročník -> - definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

- uvede, na jakých hlavních faktorech závisí 
rychlost vypařování kapaliny a teplota varu 
kapaliny 

--> Chemie -> 8. ročník -> - orientuje se ve vlastnostech anorganických 
sloučenin 

- objasní jev koloběhu vody v přírodě --> Chemie -> 8. ročník -> - diskutuje na téma kyselé deště 

- uvede příklady účinnosti některých strojů a 
zařízení 

--> Dějepis -> 8. ročník -> - poznává konkrétní příklady vynálezů z oblasti nových 
energetických zdrojů (elektřiny, spalovacího motoru, …) 

- porovná pohybové energie těles na základě 
jejich rychlostí nebo hmotností 

--> Matematika -> 8. ročník -> - definuje pojem mocnina 

- dokáže objasnit vznik hydrostatického tlaku 
a v jednoduchých případech předpoví jeho 
vliv na chování těles 

--> Matematika -> 8. ročník -> - řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních 
úprav 

- na příkladech dokáže uvést využití sluneční 
energie 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - popíše druhy elektráren 

- popíše vznik atmosférického tlaku a v 
jednoduchých případech předpoví jeho vliv 
na chování těles 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - vysvětlí pojem přírodní krajina 

- uvede příklady využití rovinných, dutých a 
vypuklých zrcadel v běžném životě 

--> Matematika -> 8. ročník -> - sestrojí osu úsečky a úhlu 

- odliší duté zrcadlo od vypuklého, uvede 
příklady jejich využití 

--> Matematika -> 8. ročník -> - určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou 
kružnic 

- objasní jev koloběhu vody v přírodě --> Chemie -> 8. ročník -> - diskutuje na téma znečištění ovzduší a vody 

- uvede příklady využití rovinných, dutých a 
vypuklých zrcadel v běžném životě 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- využívá s porozuměním vztah Q = m.c.(t2 – 
t1) pro výpočet tepla 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - určí mocniny s přirozeným mocnitelem 

- na příkladech dokáže uvést přeměny energií <-- Matematika -> 8. ročník -> - provádí základní početní operace s mocninami 
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- uvede příklady využití rovinných, dutých a 
vypuklých zrcadel v běžném životě 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě, tečnu 
ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice 

- pokusem rozliší spojku a rozptylku, najde 
ohnisko tenké spojky a určí jeji ohniskovou 
vzdálenost 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - sestrojí osu úsečky a úhlu 

- využívá při řešení problémů a úloh s 
porozuměním vztah W = F.s pro práci a P = 
W/t pro výkon 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - vypočítá aritmetický průměr 

- uvede příklady účinnosti některých strojů a 
zařízení 

<-- Dějepis -> 8. ročník -> - poznává konkrétní příklady vynálezů z oblasti nových 
energetických zdrojů (elektřiny, spalovacího motoru, …) 

- vymezí podmínky, za jakých dochází ke 
kapalnění vodní páry ve vzduchu, využívá tyto 
poznatky k objasnění některých 
meteorologických jevů 

<-- Chemie -> 8. ročník -> - dokáže rozeznat směsi stejnorodé od různorodých 

- na příkladech dokáže uvést využití sluneční 
energie 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> - popíše druhy elektráren 

- objasní jev koloběhu vody v přírodě <-- Zeměpis -> 8. ročník -> - objasní činitele a procesy měnící vzhled krajiny 

- používá s porozuměním vztah p = h.ρ.g pro 
hydrostatický tlak a F = h.ρ.g.S pro 
hydrostatickou tlakovou sílu při řešení úloh 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - definuje pojem lineární rovnice s jednou 
neznámou, kořen lineární rovnice 

- objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a 
způsob jejich korekce brýlemi 

<-- Přírodopis -> 8. ročník -> - vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav 

- využívá s porozuměním vztah Q = m.c.(t2 – 
t1) pro výpočet tepla 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních 
úprav 

    

Fyzika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Akustika  

Zvuk a zdroje zvuku - rozpozná zdroje zvuku ve svém okolí  

- určí možnosti, jak omezit vliv nadměrné hlasitosti zvuku na člověka a jeho 
okolí  

Šíření zvuku, odraz zvuku - dokáže posoudit šíření zvuku v různých prostředích  

Rychlost zvuku v různých prostředích (tón, kmitočet) - zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet  

2. Zdroje a šíření světla  

Světelné zdroje - dokáže rozlišit zdroje světla a tělesa, které světlo pouze odráží  

Šíření světla 
- využívá poznatku o přímočarém šíření světla k určení přímého směru, 
objasnění vzniku stínu a zatmění Slunce a Měsíce  

Měsíční fáze 

Stín 

Rychlost světla - vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a různá optická 
prostředí  

3. Odraz světla, zobrazení zrcadly  

Odraz světla, zákon odrazu světla - využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou prostředí k řešení úloh 
a ke geometrické konstrukci obrazu v rovinném zrcadle  

Zobrazení rovinným zrcadlem - odliší duté zrcadlo od vypuklého, uvede příklady jejich využití  

Zrcadla v praxi - uvede příklady využití rovinných, dutých a vypuklých zrcadel v běžném 
životě  

4. Lom světla, zobrazení čočkami  

Lom světla - na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou prostředích, dokáže 
rozhodnout,zda se světlo při přechodu z jednoho prostředí do druhého bude 
lámat ke kolmici nebo od kolmice  

Čočky - pokusem rozliší spojku a rozptylku, najde ohnisko tenké spojky a určí její 
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Zobrazení předmětu čočkami ohniskovou vzdálenost  

Optické vlastnosti oka 

- objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a způsob jejich korekce brýlemi  Oční vady 

Užití čoček v praxi 

5. Elektromagnetické jevy  

Magnetické pole - zjistí, zda na těleso působí magnetická síla  

- dokáže popsat využití magnetické síly v praktických situacích  

- ověří existenci magnetického pole u konkrétního magnetu  

- dokáže pokusně určit druh pólu a graficky znázornit indukční čáry  

Magnetické pole cívky s proudem - určí magnetické pole cívky s proudem  

Elektromagnet, elektromotor, elektromagnetická indukce, střídavý proud, 
transformátor 

- porovná vlastnosti trvalého magnetu a elektromagnetu  

- vysvětlí, na čem je založen stejnosměrný elektromotor  

- objasní, na čem závisí indukovaný proud v dané cívce  

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich časového 
průběhu  

- vysvětlí, na čem závisí velikost indukovaného proudu v cívce a objasní vznik 
střídavého proudu  

- popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické energie  

- porozumí základním částem transformátoru a vypočte transformační 
poměr  

Výroba a přenos elektrické energie, elektrárny - dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie  

- na projektu představí princip výroby el. energie u jednotlivých typů 
elektráren  

- vysvětlí výhody a nevýhody daných způsobů výroby  

Vedení elektrického proudu v kapalinách a v plynech - uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalinách a v plynech 
z běžného života a z přírody  

Polovodiče, dioda - vysvětlí, jak se mění odpor polovodiče při změně teploty  

- navrhne, jak u neoznačené diody zjistí anodu  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

241 

Fyzika 9. ročník  

Pravidla bezpečné práce - dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními  

- objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem  

Elektromagnetické vlny a záření - na příkladech uvede využití elektromagnetických vln konkrétních vlnových 
délek  

- dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového záření 
na lidský organismus  

Napětí, proud a odpor - změří el. proud ampérmetrem a el. napětí voltmetrem  

Ohmův zákon - užívá s porozuměním Ohmův zákon v jednoduchých příkladech  

- odliší zapojení odporů za sebou a vedle sebe a určí výsledné U, I  

Jednoduchý a rozvětvený el. obvod - sestaví správně podle schématu el. obvod  

6. Vesmír  

Sluneční soustava - popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu vesmírných těles 
(na základě poznatků o gravitačních silách)  

- odliší planetu a hvězdu  

- popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, měsíce, planetky, 
komety)  

- má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci  

- objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik jednotlivých měsíčních 
fází  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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Fyzika 9. ročník  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- uvede příklady vedení elektrického proudu v 
kapalinách a v plynech z běžného života a z 
přírody 

--> Chemie -> 9. ročník -> - chápe podstatu vedení elektrického proudu v 
kapalinách 

- užívá s porozuměním Ohmův zákon v 
jednoduchých příkladech 

--> Matematika -> 9. ročník -> - využívá vzorců pro úpravu celistvých a 
lomených výrazů 

- popíše Sluneční soustavu a má představu o 
pohybu vesmírných těles (na základě 
poznatků o gravitačních silách) 

--> Přírodopis -> 9. ročník -> - vyjmenuje vesmírná tělesa Sluneční soustavy 

- popíše Sluneční soustavu a má představu o 
pohybu vesmírných těles (na základě 
poznatků o gravitačních silách) 

--> Přírodopis -> 9. ročník -> - umí objasnit Teorii velkého třesku 

- má představu, jaké děje se odehrávají na 
Slunci 

--> Chemie -> 9. ročník -> - diskutuje na téma ozónová díra 

- na projektu představí princip výroby el. 
energie u jednotlivých typů elektráren 

--> Dějepis -> 9. ročník -> - seznamuje se s důležitými vynálezy v oblasti vědy, 
techniky, lékařství 

- rozpozná zdroje zvuku ve svém okolí --> Hudební výchova -> 9. ročník -> - rozpozná hud. nástroje, jejich výrazové 
možnosti 

- využívá poznatku o přímočarém šíření světla 
k určení přímého směru, objasnění vzniku 
stínu a zatmění Slunce a Měsíce 

--> Matematika -> 9. ročník -> - určí a používá poměr podobnosti 

- objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a 
způsob jejich korekce brýlemi 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> - seznamuje se s důležitými vynálezy v oblasti vědy, 
techniky, lékařství 

- popíše Sluneční soustavu a má představu o <-- Přírodopis -> 9. ročník -> - vyjmenuje vesmírná tělesa Sluneční soustavy 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

pohybu vesmírných těles (na základě 
poznatků o gravitačních silách) 

- popíše Sluneční soustavu a má představu o 
pohybu vesmírných těles (na základě 
poznatků o gravitačních silách) 

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> - rozliší éry vývoje Země podle tehdejší fauny a 
flóry 

- má představu, jaké děje se odehrávají na 
Slunci 

<-- Chemie -> 9. ročník -> - diskutuje na téma ozónová díra 

     

 

 

5.13 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Chemie je vyučovací předmět, který se na II. stupni řadí do oblasti Člověk a příroda. 
Cílem předmětu chemie je přinášet poznatky o chemických procesech v běžném životě, zkoumat chemické 
jevy v rámci chemie anorganické i organické, rozvíjet odpovědnost žáků za svá rozhodnutí a schopnost 
hodnocení svých činů, umožňovat seznámení se s rozličnými materiály, nabízet témata k diskuzím o zdraví 
člověka a ekologii, rozvíjet motorickou činnosta obrazotvornost při jednoduchých experimentech a 
podporovat práci ve skupinách a vzájemnou spolupráci. 

Obsahové, časové a organizační vymezení Organizační vymezení předmětu 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

244 

Název předmětu Chemie 

předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka chemie probíhá v rámci třídy. Výuka je doplněna didaktickými pomůckami a využívá i ICT. Vyučování 
probíhá vekmenové třídě, nebo v chemické laboratoři, případně v učebně PC. 
 
Časové vymezení předmětu 
Předmět chemie má spojitost s předměty II. stupně - přírodopisem, zeměpisem a fyzikou. Navazuje na 
učivo I. Stupněprobírané v předmětech prvouka a přírodověda.Vyučuje se v 8. a 9. ročníku. Časová dotace 
je v každém ročníku dvě hodinytýdně. 

Integrace předmětů  Chemie 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- vyhledává, třídí, propojuje informace, 
- zná základní chemické pojmy, 
- samostatně pozoruje a porovnává získané informace. 

Kompetence k řešení problémů: 
- navrhuje řešení problémů, 
- vyhledává samostatně informace potřebné k řešení problémů, 
- dochází samostatně k závěrům, 
- řešení posuzuje z nejrůznějších společenských hledisek. 

Kompetence komunikativní: 
- diskutuje se spolužáky i učitelem o daném problému, 
- respektuje názory druhých, 
- používá správně odborné termíny, 
- aktivně se podílí na spolupráci ve skupině. 

Kompetence sociální a personální: 
- dodržuje stanovená pravidla, 
- přijímá a získává role při práci v různých skupinách, 
- dbá na pravidla slušného chování, 
- pomáhá utvářet příjemnou atmosféru v týmu, 
- posiluje pocit zodpovědnosti, svou sebedůvěru. 

Kompetence občanské: 
- přijímá základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy, 
- dodržuje pravidla slušného chování, 
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Název předmětu Chemie 

- uvědomuje si odpovědnost za sebe i za své okolí, 
- respektuje názory druhých lidí, 
- nachází nenásilné cesty k řešení konfliktů, 
- chrání zdraví své i druhých. 

Kompetence pracovní: 
- nachází způsoby, jak využívat vědomosti a dovednosti pro svůj následný profesní rozvoj, 
- využívá svých poznatků v běžné praxi, 
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s materiálem. 

    

 

 

Chemie 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Bezpečnost práce  

Vlastnosti látek - určí vlastnosti látek  

Nebezpečné látky a přípravky - zná symboly nebezpečných látek a ví, co jsou H-věty a P-věty  

- chrání před nebezpečnými látkami zdraví své i spolužáků  

- chápe dopad havárií chemických provozů na přírodu i zdraví člověka  

2. Směsi  

Směsi stejnorodé, různorodé - dokáže rozeznat směsi stejnorodé od různorodých  

Oddělování složek směsí - dokáže v běžném životě využít metody oddělování směsí  

Voda - rozlišuje různé typy vod  
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Chemie 8. ročník  

- rozumí pojmu tvrdost vody  

- objasní dopad tvrdé vody na její prací schopnost  

- diskutuje na téma znečištění ovzduší a vody  

Vzduch - diskutuje na téma znečištění ovzduší a vody  

- navrhne prevenci znečištění a způsoby jeho likvidace  

3. Částicové složení látek a PSP (periodická soustava prvků)  

Stavba atomu - rozumí pojmu atom, prvek, molekula  

Elementární částice - rozliší elementární částice daného atomu  

Prvky v PSP - předvídá vlastnosti prvků podle jejich umístění v PSP  

- uvede z PSP příklady kovů, nekovů a polokovů  

Skupiny a periody v PSP 
- odvodí z čísla skupiny a periody pravděpodobný vzhled atomu  

Vlastnosti prvků v PSP 

Chemické sloučeniny 
- chemická vazba 
- elektronegativita 

- vysvětlí pojem chemická sloučenina a chemická vazba  

- určí elektronegativitu a schopnost prvků tvořit sloučeniny  

4. Anorganické sloučeniny  

Halogeny a halogenidy - seznámí se s halogeny a jejich nebezpečnými vlastnostmi  

Oxidy - orientuje se ve vlastnostech anorganických sloučenin  

Kyseliny bezkyslíkaté a kyslíkaté - dokáže vysvětlit použití anorganických sloučenin  

Hydroxidy - diskutuje na téma kyselé deště  

Stupnice pH, neutralizace - vyhledává řešení, jak předcházet kyselým dešťům  

Soli - chápe nezbytnost solí na Zemi  

5. Organická chemie  

Uhlík, uhlovodíky, zdroje uhlovodíků - pozná rozdíl mezi chemií organickou a anorganickou  

- chápe důležitost uhlíku v živých organismech  

- rozlišuje nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vlastnosti a použití  

- zapíše vzorce alkanů, alkenů, alkynů  
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Chemie 8. ročník  

- zhodnotí dopad nekontrolovatelné těžby neobnovitelných zdrojů na 
člověka  

- hodnotí spalování různých typů paliv a zajímá se o ekologičtější zdroje 
energie  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- chrání před nebezpečnými látkami zdraví 
své i spolužáků 

--> Tělesná výchova -> 8. ročník -> - odmítá drogy a jiné škodliviny 

- určí vlastnosti látek --> Přírodopis -> 8. ročník -> - zná rizika zneužívání návykových látek 

- dokáže rozeznat směsi stejnorodé od 
různorodých 

--> Matematika -> 8. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- dokáže rozeznat směsi stejnorodé od 
různorodých 

--> Fyzika -> 8. ročník -> - vymezí podmínky, za jakých dochází ke kapalnění 
vodní páry ve vzduchu, využívá tyto poznatky k objasnění některých 
meteorologických jevů 

- předvídá vlastnosti prvků podle jejich 
umístění v PSP 

--> Dějepis -> 8. ročník -> - seznámí se s konkrétními vynálezy a osobnostmi 

- diskutuje na téma kyselé deště --> Přírodopis -> 8. ročník -> - vyjmenuje pozitivní a negativní dopady prostředí 
a životního stylu na zdraví člověka 

- chrání před nebezpečnými látkami zdraví 
své i spolužáků 

--> Přírodopis -> 9. ročník -> - aplikuje své poznatky v ochraně svého okolí 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- diskutuje na téma kyselé deště --> Zeměpis -> 8. ročník -> - posoudí příčiny globálního poškozování životního 
prostředí 

- dokáže rozeznat směsi stejnorodé od 
různorodých 

<-- Matematika -> 8. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- dokáže rozeznat směsi stejnorodé od 
různorodých 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - dokáže objasnit vznik hydrostatického tlaku a v 
jednoduchých případech předpoví jeho vliv na chování těles 

- dokáže rozeznat směsi stejnorodé od 
různorodých 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - dovede změřit atmosférický tlak plynu v uzavřeném 
prostoru 

- orientuje se ve vlastnostech anorganických 
sloučenin 

<-- Fyzika -> 8. ročník -> - uvede, na jakých hlavních faktorech závisí rychlost 
vypařování kapaliny a teplota varu kapaliny 

- diskutuje na téma kyselé deště <-- Fyzika -> 8. ročník -> - objasní jev koloběhu vody v přírodě 

- uvede z PSP příklady kovů, nekovů a 
polokovů 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> - vyjmenuje nejdůležitější nerostné suroviny ve světě 

- orientuje se ve vlastnostech anorganických 
sloučenin 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> - vysvětlí význam průmyslu 

- diskutuje na téma znečištění ovzduší a vody <-- Zeměpis -> 8. ročník -> - posoudí příčiny globálního poškozování životního 
prostředí 

- diskutuje na téma znečištění ovzduší a vody <-- Fyzika -> 8. ročník -> - objasní jev koloběhu vody v přírodě 

- chápe důležitost uhlíku v živých 
organismech 

<-- Přírodopis -> 8. ročník -> - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav 

    

Chemie 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Chemie 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

1. Deriváty uhlovodíků  

Halogenderiváty - rozliší vybrané deriváty uhlovodíků  

Dusíkaté deriváty - uvede vlastnosti a použití derivátů uhlovodíků  

Alkoholy - napíše vzorce derivátů uhlovodíků  

- zná rozdíl mezi metanolem a etanolem  

- chápe děje, které se odehrávají v lidském těle po požití alkoholu  

- rozumí pojmu kumulace škodlivých látek v těle  

Karbonylové sloučeniny 

- diskutuje na téma ozónová díra  Karboxylové kyseliny 

Estery 

2. Přírodní sloučeniny  

Sacharidy - rozliší výchozí látky a produkty fotosyntézy a posoudí podmínky pro její 
postačující průběh na Zemi  

- orientuje se v typech sacharidů  

- aplikuje první pomoc při hypoglykémii  

Lipidy - chápe nezbytnost tuků v lidském těle  

- vyhledává řešení jak předcházet obezitě a poruchám příjmů potravy  

Bílkoviny - vysvětlí pojem denaturace bílkovin a nebezpečnost horečnatých 
onemocnění  

Enzymy, vitamíny, hormony - uvede důležitost vitamínů, jejich výskyt v potravinách a onemocnění  

- předchází onemocněním způsobeným nedostatkem vitamínů  

3. Chemie a společnost  

Chemický průmysl v ČR - aplikuje znalosti o principech hašení požárů a popisuje zásady pro uložení 
hasících přístrojů  

Plasty - hodnotí klady a zápory při používání plastů  

- hodnotí používání plastů z hlediska péče o životní prostředí  
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Chemie 9. ročník  

- vyjmenuje příklady plastů a syntetických vláken a uvede jejich vlastnosti a 
použití  

- zná složení čistících prostředků používaných v domácnosti  

Léčiva - diskutuje na téma drogy  

- využívá médií ke shromažďování údajů týkajících se návykových látek  

Drogy - diskutuje na téma drogy  

- využívá médií ke shromažďování údajů týkajících se návykových látek  

- popíše příklady volně i nezákonně prodávaných drog  

- uvede příklady nebezpečí, kterým se vystavuje uživatel drog  

4. Chemické reakce a výpočty  

Oxidace, redukce - rozeznává redoxní reakce mezi ostatními chemickými reakcemi  

- určí v zápisu nejjednodušších chemických rovnic oxidaci a redukci  

Elektrolýza - chápe podstatu vedení elektrického proudu v kapalinách  

Galvanické články - chápe podstatu vedení elektrického proudu v kapalinách  

Výpočty z rovnic - popisuje činitele ovlivňující rychlost koroze a způsob ochrany předmětů 
před korozí  

Hmotnostní zlomek - umí pomocí hmotnostního zlomku připravit roztok o známém složení  

Klasifikace chemických reakcí - zná rozdíl mezi reaktanty a produkty  

- seznámí se s chemickými reakcemi používanými v praxi  

- přečte chemické rovnice  

Rychlost chemické reakce - orientuje se mezi faktory ovlivňujícími rychlost reakce  

Katalyzátory - umí vysvětlit práci katalyzátorů v praktickém životě  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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Chemie 9. ročník  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- chápe děje, které se odehrávají v lidském 
těle po požití alkoholu 

--> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - diskutuje o rizicích spojených s aplikací 
návykových látek a hráčskou závislostí 

- chápe nezbytnost tuků v lidském těle --> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - aplikuje zdravé stravovací návyky ve svém 
životě 

- vyjmenuje příklady plastů a syntetických 
vláken a uvede jejich vlastnosti a použití 

--> Zeměpis -> 9. ročník -> - popíše jednotlivá průmyslová odvětví 

- diskutuje na téma drogy --> Tělesná výchova -> 9. ročník -> - odmítá drogy a jiné škodliviny 

- diskutuje na téma ozónová díra --> Fyzika -> 9. ročník -> - má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci 

- hodnotí klady a zápory při používání plastů --> Přírodopis -> 9. ročník -> - zbytečně neznečišťuje životní prostředí 

- vyjmenuje příklady plastů a syntetických 
vláken a uvede jejich vlastnosti a použití 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> - seznamuje se s důležitými vynálezy v oblasti vědy, 
techniky, lékařství 

- chápe podstatu vedení elektrického proudu 
v kapalinách 

<-- Fyzika -> 9. ročník -> - uvede příklady vedení elektrického proudu v 
kapalinách a v plynech z běžného života a z přírody 

- diskutuje na téma ozónová díra <-- Fyzika -> 9. ročník -> - má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci 

- chápe děje, které se odehrávají v lidském 
těle po požití alkoholu 

<-- Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - diskutuje o rizicích spojených s aplikací 
návykových látek a hráčskou závislostí 

- aplikuje první pomoc při hypoglykémii <-- Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - v případě úrazu umí poskytnout první 
pomoc 

- chápe nezbytnost tuků v lidském těle <-- Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních chorob 
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5.14 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Přírodopis je vyučovací předmět, který se na II. stupni řadí do oblasti Člověk a příroda. Cílem předmětu 
přírodopis je navozovat zájem o živou i neživou přírodu, přinášet poznatky o biologických pochodech v 
lidském těle, starat se o ochranu svého zdraví i ostatních, předcházet nakažlivým onemocněním, vysvětlit 
fyziologické procesy v těle rostlin a živočichů, proniknout do chování živočichů, vysvětlit význam flóry a 
fauny v ekosystému, zasvětit žáky do tajů nerostů a hornin, seznámit je s procesy zemské kůry, rozvíjet 
odpovědnost žáků za svá rozhodnutí a schopnost hodnocení svých činů, nabízet témata k diskuzím o zdraví 
člověka a ekologii, podporovat práci ve skupinách. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka přírodopisu probíhá v rámci třídy. Výuka je doplněna didaktickými pomůckami. Vyučování probíhá v 
kmenové třídě, případně v PC učebně. 
 
Časové vymezení předmětu 
Předmět přírodopis má spojitost s předměty II. stupně - chemií, zeměpisem a fyzikou. Navazuje na učivo I. 
stupně probírané v předmětech prvouka a přírodověda. Vyučuje se v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace je 
dvě hodiny týdně. 

Integrace předmětů  Přírodopis 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- vyhledává, třídí, propojuje informace, 
- nalézá souvislosti, 
- samostatně pozoruje a porovnává získané informace. 
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Název předmětu Přírodopis 

Kompetence k řešení problémů: 
- navrhuje řešení problémů, 
- dochází samostatně k závěrům, 
- řešení posuzuje z nejrůznějších společenských hledisek. 

Kompetence komunikativní: 
- komunikuje s žáky, respektuje názory druhých, diskutuje, 
- osvojuje si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků, 
- aktivně se podílí na spolupráci ve skupině. 

Kompetence sociální a personální: 
- chápe význam týmové práce a postavení samostatné práce, 
- uvědoměle přijímá, získává role v různých skupinách, 
- seznamuje se s možnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu, 
- posiluje sebedůvěru, pocit zodpovědnosti. 

Kompetence občanské: 
- přijímá základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy, 
- dodržuje pravidla slušného chování, 
- respektuje názory druhých lidí, 
- nachází nenásilné cesty k řešení konfliktů, 
- chrání zdraví své i druhých. 

Kompetence pracovní: 
- nachází způsoby, jak využívat znalosti získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj, 
- rozvíjí své myšlení a nachází nová řešení, 
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s materiálem. 

    

Přírodopis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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Přírodopis 6. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Země a život  

Planeta Země 
- Vznik jednotlivých sfér 
- Vznik a vývoj živé hmoty 
- Slunce 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj života  

Mikroskop - dokáže popsat části mikroskopu, připraví mikroskopický preparát  

Buňka - porovná buňku rostlinnou a živočišnou, vysvětlí funkce základních organel  

Fotosyntéza a dýchání - vysvětlí princip a význam fotosyntézy  

Třídění organismů - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj života  

- porovná buňku rostlinnou a živočišnou, vysvětlí funkce základních organel  

2. Nebuněčné organismy  

Viry - posoudí význam virů v přírodě a pro člověka  

3. Jednobuněčné organismy (s nepravým buněčným jádrem)  

Bakterie - posoudí význam bakterií v přírodě a pro člověka  

Sinice - posoudí význam sinic v přírodě a pro člověka  

4. Jednobuněčné organismy (s pravým buněčným jádrem)  

Jednobuněčné rostliny 

- na obrázku pozná hlavní zástupce a vysvětlí jejich význam pro člověka  
Jednobuněčné houby 

Jednobuněční živočichové 

Prvoci 

5. Mnohobuněčné organismy (nižší rostliny)  

Řasy - pozná běžné druhy řas  

Houby 
- Vřeckovýtrusé 
- Stopkovýtrusé 

- dokáže vysvětlit význam hub v ekosystému  

- rozpozná nejznámější jedlé a jedovaté houby, zná první pomoc při otravě 
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Přírodopis 6. ročník  

houbami  

Lišejníky - objasní funkci symbiózy u lišejníků  

6. Mnohobuněční živočichové  

Žahavci 

- porovná a objasní funkce orgánů a orgánových soustav živočichů  Ploštěnci 

Hlísti 

Měkkýši 
- dokáže rozpoznat zástupce jednotlivých taxonomických skupin  

Kroužkovci 

Členovci 
- Pavoukovci 
- Korýši 
- Hmyz 
- s proměnou nedokonalou 
- s proměnou dokonalou 

- rozpozná přenašeče nakažlivých chorob a zná základní pravidla dodržování 
hygieny jako prevence přenosu  

Ostnokožci - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování  

Mechorosty - dokáže popsat stavbu těla mechorostů  

- porovná rozmnožování mechorostů a kapradin  
Kapradiny 

Plavuně - rozpozná nejznámější zástupce jednotlivých taxonomických skupin  

Nahosemenné 
- Jehličnany 
- Jinany 

- pozná naše jehličnany  

- dodržuje zásady chování v lese  

- vysvětlí význam lesů pro ekosystém  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Přírodopis 6. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše vývoj poznání o vesmíru 

- porovná buňku rostlinnou a živočišnou, 
vysvětlí funkce základních organel 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem atmosféra 

- porovná buňku rostlinnou a živočišnou, 
vysvětlí funkce základních organel 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem hydrosféra 

- porovná buňku rostlinnou a živočišnou, 
vysvětlí funkce základních organel 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní pojem pedosféra 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní pojem biosféra 

- dokáže vysvětlit význam hub v ekosystému --> Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní pojem biosféra 

- porovná a objasní funkce orgánů a 
orgánových soustav živočichů 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní pojem biosféra 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše stavbu Země a základní části 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem atmosféra 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem hydrosféra 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní pojem pedosféra 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše tvar a rozměry Země, základní pohyby Země 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše tvar a rozměry Země, základní pohyby Země 

- porovná buňku rostlinnou a živočišnou, 
vysvětlí funkce základních organel 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí dvě základní složky krajinné sféry 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - popíše stavbu Země a základní části 

- vysvětlí princip a význam fotosyntézy <-- Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem hydrosféra 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a 
vývoj života 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní pojem biosféra 

- porovná buňku rostlinnou a živočišnou, 
vysvětlí funkce základních organel 

<-- Zeměpis -> 6. ročník -> - objasní pojem pedosféra 

- porovná buňku rostlinnou a živočišnou, 
vysvětlí funkce základních organel 

<-- Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

    

Přírodopis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vyšší živočichové  

Strunatci - rozlišuje a porovnává vnitřní a vnější stavbu těla  

Pláštěnci 

- rozpozná známé zástupce jednotlivých taxonomických skupin  Bezlebeční 

Obratlovci 
- Kruhoústí - uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy  
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Přírodopis 7. ročník  

- Paryby 
- Ryby 
- Obojživelníci 
- Plazi 
- Ptáci 
- Savci 

2. Stavba rostlinného těla  

Stavba rostlinného těla 
- Kořen 
- Stonek 
- List 

- popíše jednotlivé orgány rostlinného těla, zná jejich funkci  

Růst a vývin rostlin 
- vysvětlí fyziologické procesy rostlin  

Pohyby rostlin 

Květ a květenství 

- popíše jednotlivé orgány rostlinného těla, zná jejich funkci  Rozmnožování rostlin 

Plody a semena 

3. Krytosemenné  

- Jednoděložné 
- Dvouděložné 

- určuje a rozlišuje rostliny pomocí atlasu  

4. Ochrana přírody  

Ochrana přírody - dokáže vysvětlit význam ochrany přírody  

- seznámí se s národními parky a chráněnými krajinnými oblastmi v ČR  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Přírodopis 7. ročník  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- rozlišuje a porovnává vnitřní a vnější stavbu 
těla 

<-- Fyzika -> 7. ročník -> - z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s 
porozuměním používá vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje s tabulkami 

    

 

Přírodopis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Základy etologie  

Vrozené a získané chování - uvede příklady vrozeného a získaného chování  

Dorozumívání a sociální chování živočichů - popíše různé způsoby dorozumívání živočichů  

2. Původ a vývoj člověka  

Původ a vývoj člověka - objasní Darwinovu teorii vzniku člověka  

- vysvětlí pojem polidštění  

- vyjmenuje vývojové stupně člověka  

Lidské rasy - rozpozná lidské rasy podle biologických znaků  

- zná pojem rasismus  

3. Biologie člověka  

Soustava opěrná - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav  

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav  
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Přírodopis 8. ročník  

- umí objasnit vznik a vývoj jedince od početí do stáří  

Soustava pohybová - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav  

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav  

- seznámí se s péčí o jednotlivé orgánové soustavy  

Krevní tekutiny - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav  

Nemoci, epidemie - zná rizika zneužívání návykových látek  

- objasní zdravý způsob života  

Soustava oběhová - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav  

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav  

- seznámí se s péčí o jednotlivé orgánové soustavy  

Soustava dýchací - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav  

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav  

- seznámí se s péčí o jednotlivé orgánové soustavy  

Soustava trávicí - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav  

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav  

- seznámí se s péčí o jednotlivé orgánové soustavy  

Soustava vylučovací - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav  

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav  

- seznámí se s péčí o jednotlivé orgánové soustavy  

Kůže - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav  

Soustava nervová - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav  

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav  

- seznámí se s péčí o jednotlivé orgánové soustavy  

Žlázy s vnitřním vyměšováním - seznámí se s péčí o jednotlivé orgánové soustavy  

Smyslová ústrojí - seznámí se s péčí o jednotlivé orgánové soustavy  

Vývin lidského jedince - umí objasnit vznik a vývoj jedince od početí do stáří  

- diskutuje na téma ochrany před nechtěným otěhotněním a přenosem 
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Přírodopis 8. ročník  

pohlavních chorob  

- orientuje se v tematice plánovaného rodičovství  

Pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka - zná rizika zneužívání návykových látek  

- objasní zdravý způsob života  

- vyjmenuje pozitivní a negativní dopady prostředí a životního stylu na zdraví 
člověka  

4. Základy genetiky  

Základní pravidla genetiky a dědičnosti - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho  

- význam z hlediska dědičnosti  

- uvede příklady dědičnosti z běžného života  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Přírodopis 8. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- uvede příklady vrozeného a získaného 
chování 

--> Dějepis -> 8. ročník -> - seznámí se s rozvojem vědeckého poznání 

- vysvětlí pojem polidštění --> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - žák objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování 

- rozpozná lidské rasy podle biologických 
znaků 

--> Zeměpis -> 8. ročník -> - charakterizuje jednotlivé rasy, národ 

- umí objasnit vznik a vývoj jedince od početí 
do stáří 

--> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů 

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav --> Fyzika -> 8. ročník -> - objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a způsob 
jejich korekce brýlemi 

- objasní stavbu orgánů a orgánových soustav --> Chemie -> 8. ročník -> - chápe důležitost uhlíku v živých organismech 

- objasní stavbu orgánů a orgánových soustav <-- Matematika -> 8. ročník -> - zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí 
mocnin deseti 

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav <-- Matematika -> 8. ročník -> - určí další statistické pojmy: medián, modus 

- objasní stavbu orgánů a orgánových soustav <-- Výchova k občanství -> 8. ročník -> - žák objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování 

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav <-- Fyzika -> 8. ročník -> - objasní krátkozrakost a dalekozrakost oka a způsob 
jejich korekce brýlemi 

- zná rizika zneužívání návykových látek <-- Chemie -> 8. ročník -> - určí vlastnosti látek 

- vyjmenuje pozitivní a negativní dopady 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka 

<-- Chemie -> 8. ročník -> - diskutuje na téma kyselé deště 

- rozpozná lidské rasy podle biologických 
znaků 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> - charakterizuje jednotlivé rasy, národ 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- umí objasnit vznik a vývoj jedince od početí 
do stáří 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> - vysvětlí pojmy přirozený přírůstek obyvatelstva, 
věková skladba obyvatel, střední délka života 

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav <-- Hudební výchova -> 8. ročník -> - dodržuje správné pěvecké návyky 
a hlasovou hygienu 

- zná rizika zneužívání návykových látek <-- Tělesná výchova -> 8. ročník -> - odmítá drogy a jiné škodliviny 

    

Přírodopis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Země a vesmír  

Vznik a stavba Země - diskutuje o možnostech vzniku Země  

- vyjmenuje vesmírná tělesa Sluneční soustavy  

- umí objasnit Teorii velkého třesku  

- zná složení vrstev zemské kůry  

2. Mineralogie, petrologie  

Nerosty - fyzikální a chemické vlastnosti, třídění, přehled jednotlivých skupin - ukáže na mapě místa těžby nerostů  

- poznává některé nerosty podle jejich fyzikálních vlastností  

Petrologie - horniny vyvřelé, usazené, přeměněné - orientuje se v základních typech hornin a minerálů  

- rozlišuje pojmy hornina a minerál  

- vysvětlí vznik jednotlivých hornin a pojem horotvorný cyklus  

3. Geologické děje, půdy  

Vnitřní děje - pohyby litosférických desek, poruchy zemské kůry - rozlišuje mezi geologickými ději vnějšími a vnitřními  
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Přírodopis 9. ročník  

- vysvětlí podstatu pohybu litosférických desek  

- diskutuje o dopadech vulkanické a tektonické činnosti na lidstvo  

Vnější děje - zvětrávání, působení zemské tíže, činnost vody a větru - rozlišuje mezi geologickými ději vnějšími a vnitřními  

Půdy - orientuje se v problematice složení půd  

- chrání živé organismy působící jako půdotvorní činitelé  

4. Historie a vývoj Země  

Vznik a vývoj života na Zemi - orientuje se v prehistorických zvířatech  

Éry vývoje Země - prekambrium, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory - rozliší éry vývoje Země podle tehdejší fauny a flóry  

5. Ekologie  

Podmínky života - diskutuje na téma ochrana životního prostředí  

Neživé složky životního prostředí - světlo, teplo, vzduch, voda (význam vody 
a teploty prostředí pro život) 

- popíše vznik kyselých dešťů, skleníkového efektu  

- vyjmenuje živé a neživé složky přírody  

Ochrana a využití přírodních zdrojů - chápe dopad negativních vlivů na ekosystémy  

- aplikuje své poznatky v ochraně svého okolí  

- zbytečně neznečišťuje životní prostředí  

Živé složky životního prostředí - objasní význam zelených rostlin v krajině  

- chápe nezbytnost živých složek životního prostředí  

Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi - uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj ekosystémů, charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, 
jejich dopady a ochranu před nimi  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vyjmenuje vesmírná tělesa Sluneční 
soustavy 

--> Fyzika -> 9. ročník -> - popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu 
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních silách) 

- vysvětlí vznik jednotlivých hornin a pojem 
horotvorný cyklus 

--> Zeměpis -> 9. ročník -> - určí a vyhledá horopisné celky 

- rozliší éry vývoje Země podle tehdejší fauny 
a flóry 

--> Fyzika -> 9. ročník -> - popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu 
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních silách) 

- chápe nezbytnost živých složek životního 
prostředí 

--> Zeměpis -> 9. ročník -> - zhodnotí stav životního prostředí 

- aplikuje své poznatky v ochraně svého okolí --> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - odpovědně se chová k sobě samému a ke 
svému okolí 

- vyjmenuje vesmírná tělesa Sluneční 
soustavy 

<-- Fyzika -> 9. ročník -> - popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu 
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních silách) 

- umí objasnit Teorii velkého třesku <-- Fyzika -> 9. ročník -> - popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu 
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních silách) 

- zná složení vrstev zemské kůry <-- Zeměpis -> 9. ročník -> - určí a vyhledá horopisné celky 

- ukáže na mapě místa těžby nerostů <-- Zeměpis -> 9. ročník -> - zhodnotí stav životního prostředí 

- vysvětlí vznik jednotlivých hornin a pojem 
horotvorný cyklus 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> - určí a vyhledá horopisné celky 

- diskutuje na téma ochrana životního 
prostředí 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> - zhodnotí stav životního prostředí 

- chrání živé organismy působící jako 
půdotvorní činitelé 

<-- Zeměpis -> 9. ročník -> - charakterizuje podnebí 

- aplikuje své poznatky v ochraně svého okolí <-- Chemie -> 8. ročník -> - chrání před nebezpečnými látkami zdraví své i 
spolužáků 

- zbytečně neznečišťuje životní prostředí <-- Chemie -> 9. ročník -> - hodnotí klady a zápory při používání plastů 
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5.15 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět zeměpis, který se řadí do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, se vyučuje na naší škole 
na II. stupni jako samostatný předmět. Navazuje na předměty 1. stupně, a to na prvouku a vlastivědu. 
Zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda – přírodopis, fyzika a chemie. 
Zeměpis : 
- má přírodovědný a společenský charakter 
- rozvíjí orientaci v geografickém prostředí 
- napomáhá osvojit si hlavní geografické pojmy 
- umožňuje se postupně seznámit s přírodními, hospodářskými a sociálními podmínkami života lidí v 
jednotlivých světadílech 
- rozvíjí vědomosti o vlastní zemi 
- umožňuje orientovat se v současných globálních problémech lidstva 
- podporuje získávání trvalého zájmu o dění u nás i ve světě 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka zeměpisu probíhá v rámci třídy, případně skupin (složených z žáků stejného ročníku). Výuka je 
doplněna mnoha pomůckami, probíhá také případně v učebně PC. 
 
Časové vymezení předmětu 
Ve všech ročnících (6. - 9.) má zeměpis časovou dotaci dvě hodiny týdně. 

Integrace předmětů  Zeměpis (Geografie) 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení: 
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Název předmětu Zeměpis 

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

- získává orientaci v geografickém prostředí, 
- aktivně pracuje s tematickými mapami, 
- používá odbornou terminologii, 
- využívá vlastní poznatky z jiných předmětů. 

Kompetence k řešení problémů: 
- učí se komunikovat s ostatními žáky a s učitelem, 
- respektuje názory druhých, 
- vypracovává projekty k dané problematice. 

Kompetence komunikativní: 
- řeší problémy na úrovni svých znalostí, 
- vyhledává, sbírá, zpracovává geografické informace v příslušných informačních zdrojích – v rozhlasu, 
televizi, odborných encyklopediích a časopisech, 
- učí se poznávat vlastní zemi a regiony světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka. 

Kompetence sociální a personální: 
- pracuje ve dvojicích, 
- respektuje dohodnuté postupy a termíny při vypracování projektů. 

Kompetence občanské: 
- seznamuje se s globálními problémy lidstva, 
- přemýšlí o svých možnostech přispět k ochraně životního prostředí. 

Kompetence pracovní: 
- respektuje pravidla bezpečného chování v terénu (vycházka, výlet) při poznávání krajiny, kde žije, 
- využívá znalosti pro svůj rozvoj. 

    

 

Zeměpis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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Zeměpis 6. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Planeta Země  

Tvar a rozměry Země 
- popíše tvar a rozměry Země, základní pohyby Země  

Pohyby země 

Měsíc – přirozená družice země - popíše Měsíc jako přirozenou družici Země  

Sluneční soustava - charakterizuje Slunce jako střed sluneční soustavy, ostatní základní 
komponenty sluneční soustavy  Slunce 

Vesmír a vývoj o poznání vesmíru - popíše vývoj poznání o vesmíru  

2. Glóbus a mapa  

Mapy - vysvětlí pojem glóbus a mapa  

- objasní pojem měřítko  

- vyjmenuje typy map  

Poledníky a rovnoběžky - charakterizuje poledníky a rovnoběžky  

Určování zeměpisné polohy - určí zeměpisnou polohu daného místa  

Čas na zeměkouli - vysvětlí pojmy časové pásmo, výškopis a polohopis  

Znázorňování výškopisu a polohopisu na mapách 
- seznámí se s turistickou mapou 

Práce s turistickou mapou 

Praktické cvičení v terénu místní krajiny - zorientuje se v terénu pomocí buzoly  

Živelné pohromy, opatření a chování během pohrom - uplatňuje zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech  

3. Krajinná sféra a její základní části  

Krajinná sféra a její základní části - vysvětlí dvě základní složky krajinné sféry  

4. Litosféra  

Stavba Země - popíše stavbu Země a základní části  

Dno oceánů - popíše základní části dna oceánů  
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Zeměpis 6. ročník  

Zemětřesení a sopečná činnost - charakterizuje proces zemětřesení a sopečné činnosti vč. pojmů k dané 
tématice  

Vznik pohoří - popíše vznik pohoří  

Zvětrávání a činnost větru 
- charakterizuje přírodní činitele rozrušující povrch Země  

Působení povrchové tekoucí vody 

Povrch Země jako výsledek působení přírodních činitelů - rozčlení povrch podle výškových rozdílů v krajině  

5. Atmosféra  

Předpověď počasí - popíše složení vzduchu  

- charakterizuje počasí  

Podnebí - vymezí rozdíl mezi počasím a podnebím  

Trvání dne a noci na Zemi - vysvětlí střídání ročních období  

Délka dnů a nocí v závislosti na zeměpisné šířce - vysvětlí pojmy polární den a polární noc  

Teplotní pásy - charakterizuje jednotlivé teplotní pásy  

6. Hydrosféra  

Oceány a moře - popíše různé formy vody na naší planetě  

- pracuje s mapou  

Pohyby mořské vody - definuje základní pojmy vztahující se k dané tématice  

Vodstvo na pevnině 
- Vodní toky 
- Jezera 
- Bažiny a umělé vodní nádrže 
- Ledovce 
- Podpovrchová voda 

- objasní vodstvo na pevnině, vč. pojmů, pracuje s mapou  

7. Pedosféra  

Typy půd - charakterizuje složení půdy  

- popíše typy půd  

Půda, její činitelé a struktura - charakterizuje půdotvorné činitele  

- objasní půdy podle struktury  
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Zeměpis 6. ročník  

- vysvětlí význam půdy pro člověka  

Nebezpečí, která půdu ohrožují - popíše nebezpečí ohrožující půdu  

8. Biosféra  

Tropické lesy 

- provede charakteristiku dané přírodní krajiny – podnebí, rostlinstvo a 
živočišstvo, zemědělské využití, hlavní oblasti  

Savany 

Pouště 

Subtropické rostlinstvo 

Stepi 

Lesy mírného pásu 

Tundra 

Polární oblasti 

Život ve vodách oceánů - vysvětlí život v mořích jednotlivých podnebných pásů  

Výškové stupně v krajině - objasní pojem výškové stupně v krajině  

9. Afrika  

Poloha, rozloha a členitost - charakterizuje polohu a členitost Afriky na mapě světa  

Přírodní podmínky a typy přírodních krajin, přírodní zdroje - zhodnotí přírodní podmínky Afriky  

- popíše hospodářství Afriky  

Obyvatelstvo Afriky - charakterizuje obyvatelstvo Afriky  

Oblasti Afriky: 
- Severní arabská Afrika 
- Tropická Afrika 
- Jižní Afrika 

- pohovoří o cestovním ruchu  

- pracuje s tematickými mapami  

10. Austrálie  

Poloha, rozloha, členitost - pracuje s tematickými mapami  

- charakterizuje polohu, členitost Austrálie na mapě světa  

- zhodnotí přírodní podmínky  

- popíše hospodářství Austrálie  
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Zeměpis 6. ročník  

Obyvatelstvo Austrálie - vyjmenuje významná města  

- charakterizuje obyvatelstvo Austrálie  

Australský svaz - vyjmenuje významná města  

11. Oceánie  

Poloha, základní oblasti - určí polohu Oceánie na mapě světa  

- stručně charakterizuje základní oblasti Oceánie (ostrovy, města)  

Obyvatelstvo a hospodářství - popíše hospodářství Oceánie  

- charakterizuje obyvatelstvo Oceánie  

12. Indický oceán  

Poloha, rozlohu, význam - popíše polohu oceánu na mapě světa a jeho rozlohu  

- charakterizuje význam oceánu z hlediska těžby ropy  

13. Tichý oceán  

Poloha, rozloha - určí polohu oceánu na mapě světa a popíše jeho rozlohu  

Atmosféra - vysvětlí pojem atmosféra  

- popíše složení vzduchu  

Hydrosféra - vysvětlí pojem hydrosféra  

Pedosféra - objasní pojem pedosféra  

Biosféra - objasní pojem biosféra  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa --> Dějepis -> 6. ročník -> - osvojí si práci s časovou přímkou a orientuje se v 
prostoru 

- popíše tvar a rozměry Země, základní 
pohyby Země 

--> Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

- popíše vývoj poznání o vesmíru --> Dějepis -> 6. ročník -> - naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje člověka 

- vyjmenuje typy map --> Dějepis -> 6. ročník -> - najde na mapě místa vzniku starověkých států 

- vysvětlí dvě základní složky krajinné sféry --> Přírodopis -> 6. ročník -> - porovná buňku rostlinnou a živočišnou, vysvětlí 
funkce základních organel 

- popíše stavbu Země a základní části --> Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

- popíše stavbu Země a základní části --> Matematika -> 6. ročník -> - užívá jednotky stupeň, minuta 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa --> Matematika -> 6. ročník -> - užívá jednotky stupeň, minuta 

- vysvětlí pojem hydrosféra --> Přírodopis -> 6. ročník -> - vysvětlí princip a význam fotosyntézy 

- objasní pojem biosféra --> Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

- objasní pojem pedosféra --> Přírodopis -> 6. ročník -> - porovná buňku rostlinnou a živočišnou, vysvětlí 
funkce základních organel 

- charakterizuje obyvatelstvo Afriky --> Dějepis -> 6. ročník -> - naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje člověka 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa --> Dějepis -> 6. ročník -> - naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje člověka 

- zhodnotí přírodní podmínky Afriky --> Dějepis -> 6. ročník -> - najde na mapě místa vzniku starověkých států 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Matematika -> 6. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

273 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- popíše stavbu Země a základní části <-- Matematika -> 6. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Matematika -> 6. ročník -> - řeší slovní úlohy z praxe 

- popíše tvar a rozměry Země, základní 
pohyby Země 

<-- Matematika -> 6. ročník -> - sestrojí obraz rovinného obrazce v osové 
souměrnosti 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Matematika -> 6. ročník -> - třídí a popíše druhy trojúhelníku a jejich 
vlastnosti 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Dějepis -> 6. ročník -> - osvojí si práci s časovou přímkou a orientuje se v 
prostoru 

- popíše stavbu Země a základní části <-- Dějepis -> 6. ročník -> - porozumí periodizaci dějin, 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Dějepis -> 6. ročník -> - orientuje se v osídlení Evropy a našich zemí 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Dějepis -> 6. ročník -> - najde na mapě místa vzniku starověkých států 

- charakterizuje polohu a členitost Afriky na 
mapě světa 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> - najde na mapě místa vzniku starověkých států 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Dějepis -> 6. ročník -> - uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy 

- popíše vývoj poznání o vesmíru <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

- vysvětlí pojem atmosféra <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - porovná buňku rostlinnou a živočišnou, vysvětlí 
funkce základních organel 

- vysvětlí pojem hydrosféra <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - porovná buňku rostlinnou a živočišnou, vysvětlí 
funkce základních organel 

- objasní pojem pedosféra <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - porovná buňku rostlinnou a živočišnou, vysvětlí 
funkce základních organel 

- objasní pojem biosféra <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

- objasní pojem biosféra <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - dokáže vysvětlit význam hub v ekosystému 

- objasní pojem biosféra <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - porovná a objasní funkce orgánů a orgánových 
soustav živočichů 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Tělesná výchova -> 6. ročník -> - dokáže vyjmenovat české sportovní legendy 
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i současné vrcholové sportovce 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Dějepis -> 6. ročník -> - vysvětlí vliv přírodních podmínek na vznik a vývoj 
státu 

- vysvětlí pojem glóbus a mapa <-- Dějepis -> 6. ročník -> - popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše 

- popíše stavbu Země a základní části <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

- vysvětlí pojem atmosféra <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

- vysvětlí pojem hydrosféra <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

- objasní pojem pedosféra <-- Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

- popíše tvar a rozměry Země, základní 
pohyby Země 

<-- Přírodopis -> 6. ročník -> - zhodnotí vliv jednotlivých sfér na vznik a vývoj 
života 

    

 

 

 

 

Zeměpis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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1. Opakování učiva ze 6. ročníku  

Planeta Země 

- zopakuje vědomosti získané z nižších ročníků  

Glóbus a mapa 

Krajinná sféra (příroda) 

Afrika 

Austrálie a Oceánie 

Indický a Tichý oceán 

2. Amerika  

Poloha, rozloha, reliéf - charakterizuje polohu, rozlohu, členitost, povrch  

- pracuje s tematickými mapami  
Vodstvo, vegetační pásma a živočišstvo 

- charakterizuje podnebí, vegetační pásma a živočišstvo, vodstvo  

Obyvatelstvo a sídla: - charakterizuje obyvatelstvo a hospodářství  

Severní Amerika - pracuje s tematickými mapami  

- vymezí oblasti Ameriky  

- popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, obyvatelstvo, města)  

Kanada, Grónsko - pracuje s tematickými mapami  

- popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, obyvatelstvo, města)  

- pohovoří o cestovním ruchu  

Spojené státy americké - pracuje s tematickými mapami  

- popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, obyvatelstvo, města)  

- pohovoří o cestovním ruchu  

Střední Amerika - pracuje s tematickými mapami  

- popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, obyvatelstvo, města)  

Pevninské státy - pracuje s tematickými mapami  

- popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, obyvatelstvo, města)  

- pohovoří o cestovním ruchu  
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Státy v oblasti Karibského moře - pracuje s tematickými mapami  

- popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, obyvatelstvo, města)  

- pohovoří o cestovním ruchu  

Jižní Amerika - pracuje s tematickými mapami  

- vymezí oblasti Ameriky  

- popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, obyvatelstvo, města)  

Jihoamerické státy - pracuje s tematickými mapami  

- vymezí oblasti Ameriky  

- popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, obyvatelstvo, města)  

- pohovoří o cestovním ruchu  

3. Atlantský oceán  

Poloha, rozloha, význam - popíše polohu oceánu na mapě světa, jeho rozlohu a využití  

Golfský proud - vysvětlí význam Golfského proudu  

4. Severní ledový oceán (Arktida)  

Poloha, rozloha a význam - charakterizuje polohu oceánu na mapě světa, jeho rozlohu a využití  

5. Antarktida  

Poloha, rozloha, povrch - popíše polohu světadílu na mapě světa, jeho rozlohu a povrch  

- objasní život v dané oblasti  

- vymezí rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou  

6. Eurasie  

Obyvatelstvo a hospodářství - charakterizuje polohu, rozlohu, členitost světadílu  

Oblasti Asie: 

- vymezí jednotlivé oblasti Asie a provede jejich charakteristiku, cestovní 
ruch  

Jihozápadní Asie - poloha, charakteristika oblasti, státy 

Střední Asie- poloha, charakteristika oblasti, státy 

Jižní a Jihovýchodní Asie - poloha, charakteristika oblasti, státy 

Východní Asie - poloha, charakteristika oblasti 

Japonsko 
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Korejské státy 

Mongolsko 

Čína 

Vodstvo, vegetační pásma, živočišstvo - popíše povrch, vodstvo, podnebí, vegetační pásy, živočišstvo  

Poloha, rozloha a reliéf - charakterizuje polohu, rozlohu, členitost světadílu  

- vymezí hranice Eurasie  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- charakterizuje polohu, rozlohu, členitost, 
povrch 

--> Matematika -> 7. ročník -> - dokáže vyjádřit celek a část celku 

- popíše jednotlivé oblasti (povrch, rozlohu, 
obyvatelstvo, města) 

--> Fyzika -> 7. ročník -> - ovládá značky a jednotky základních veličin 

- vymezí hranice Eurasie --> Dějepis -> 7. ročník -> - zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, jeho spory s 
papežem a úmysl vytvořit mírový svazek evropských panovníků 

- vymezí oblasti Ameriky --> Dějepis -> 7. ročník -> - poznává důvody a význam objev. plaveb a důsledky 
pronikání evrop. civilizací do nově objevených zemí 

- popíše polohu oceánu na mapě světa, jeho 
rozlohu a využití 

--> Dějepis -> 7. ročník -> - poznává důvody a význam objev. plaveb a důsledky 
pronikání evrop. civilizací do nově objevených zemí 

- vymezí oblasti Ameriky <-- Matematika -> 7. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
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geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- vymezí hranice Eurasie <-- Matematika -> 7. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- vymezí oblasti Ameriky <-- Matematika -> 7. ročník -> - zapíše záporné a kladné číslo, zobrazí je na 
číselné ose 

- vymezí hranice Eurasie <-- Dějepis -> 7. ročník -> - zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, jeho spory s 
papežem a úmysl vytvořit mírový svazek evropských panovníků 

- vymezí oblasti Ameriky <-- Dějepis -> 7. ročník -> - poznává důvody a význam objev. plaveb a důsledky 
pronikání evrop. civilizací do nově objevených zemí 

- vymezí hranice Eurasie <-- Dějepis -> 7. ročník -> - seznámí se se vznikem barbarských států na území 
Evropy 

- vymezí oblasti Ameriky <-- Dějepis -> 7. ročník -> - seznámí se s pojmem kolonie 

- vymezí hranice Eurasie <-- Německý jazyk -> 7. ročník -> - zná země, kde se mluví německy a jejich 
hlavní města 

    

Zeměpis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Evropa  

Státy Evropy - pracuje s tematickými mapami  

- charakterizuje jednotlivé státy Evropy  

2. Člověk a jeho svět, obyvatelstvo a sídla  

Rozmístění obyvatelstva na světě - vysvětlí pojem socioekonomická geografie  
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Růst obyvatelstva světa a zajištění jeho výživy - stanoví, co patří do prvovýroby, druhovýroby a služeb  

- orientuje se v počtu a rozmístění obyvatel na Zemi  

- vysvětlí pojmy přirozený přírůstek obyvatelstva, věková skladba obyvatel, 
střední délka života  

Stěhování obyvatelstva - objasní příčiny stěhování obyvatel  

Změny v zaměstnanosti obyvatelstva - vysvětlí pojmy přirozený přírůstek obyvatelstva, věková skladba obyvatel, 
střední délka života  

- objasní příčiny stěhování obyvatel  

Rasy, národy, jazyky, náboženství - charakterizuje jednotlivé rasy, národ  

- popíše náboženství ve světě  

Lidská sídla - vysvětlí pojem obydlí, sídlo  

- uvede výhody a nevýhody života ve městech a na vesnicích  

3. Průmysl  

Význam a postavení průmyslové výroby - vysvětlí význam průmyslu  

Členění průmyslu - objasní členění průmyslu  

Rozmístění průmyslové výroby - objasní rozmístění průmyslové výroby  

Hlavní průmyslové oblasti světa - vymezí hlavní průmyslové oblasti světa  

Zdroje nerostných surovin ve světě - vyjmenuje nejdůležitější nerostné suroviny ve světě  

Energetika - základ hospodářství - popíše druhy elektráren  

Hutnický a strojírenský průmysl 

- charakterizuje odvětví těžkého průmyslu  Chemický průmysl 

Průmysl stavebních hmot 

Spotřební a potravinářský průmysl - vyjmenuje odvětví spotřebního průmyslu  

- vymezí úlohu potravinářského průmyslu  

4. Zemědělství  

Význam a postavení zemědělské výroby - posoudí význam zemědělství pro výživu lidstva  

Rozmístění zemědělské výroby - vysvětlí přírodní a společenské podmínky rozmístění zemědělské výroby  
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Rostlinná výroba - charakterizuje rostlinnou výrobu  

Živočišná výroba - charakterizuje živočišnou výrobu  

Rybolov - posoudí význam rybolovu  

Lesní a vodní hospodářství - popíše funkce lesní a vodního hospodářství  

5. Doprava a spoje  

Význam a postavení dopravy - objasní význam dopravy pro hospodářství státu  

Dopravní cesty - popíše dopravní cesty  

Přemísťování nákladů a osob - objasní význam dopravy pro hospodářství státu  

Druhy dopravy a jejich rozmístění - charakterizuje jednotlivé druhy dopravy  

Spoje - popíše význam spojů  

6. Služby obyvatelstvu, spolupráce zemí světa, cestovní ruch  

Služby pro rozvoj státu - popíše a zhodnotí význam služeb pro rozvoj státu  

Mezinárodní spolupráce - objasní význam mezinárodní spolupráce  

Cestovní ruch - uvede význam cestovního ruchu  

- ukáže na mapě hlavní oblasti cestovního ruchu ve světě  

7. Krajina  

Krajina a životní prostředí 

- vysvětlí pojmy krajina a životní prostředí  Co je krajina? 

Co je životní prostředí? 

Krajinotvorní činitelé a krajinotvorné procesy - objasní činitele a procesy měnící vzhled krajiny  

Typy krajiny - rozliší dvě základní části krajiny  

Přírodní krajina - vysvětlí pojem přírodní krajina  

Kulturní krajina - charakterizuje podtypy kulturní krajiny podle hospodářské činnosti  
člověka a podle využívání krajiny člověkem  

Složky krajiny a životního prostředí 

- objasní neživé a živé složky přírody a jejich význam  Neživé složky přírody 

Živé složky přírody 
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Zeměpis 8. ročník  

Společensko-hospodářské vlivy na krajinu a životní prostředí 
- posoudí vliv člověka na krajinu v minulosti a současnosti  

Vliv člověka na krajinu v minulosti a současnosti 

Těžba nerostných surovin a její vliv na krajinu a ŽP 

- vysvětlí jednotlivé faktory působící na krajinu a životní prostředí  

Průmysl a jeho vliv na krajinu a ŽP 

Doprava a její vliv na krajinu a ŽP 

Urbanizace a její vliv na krajinu a ŽP 

Zemědělství a jeho vliv na krajinu a ŽP 

Lesnictví a jeho vliv na krajinu a ŽP 

Vodní hospodářství a jeho vliv na krajinu a ŽP 

Cestovní ruch a jeho vliv na krajinu a ŽP 

Světové ekologické problémy - posoudí příčiny globálního poškozování životního prostředí  

Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj - vysvětlí pojem trvale udržitelný rozvoj  

8. Politická mapa dnešního světa  

Nové státy na mapě světa - orientuje se na aktuální politické mapě světa  

- pojmenuje rozdíly mezi nezávislým státem a závislým územím  

Státy podle rozlohy - srovnává státy podle rozlohy  

Státy podle lidnatosti - vyhledá na mapě největší a nejlidnatější státy světa  

- srovnává státy podle lidnatosti  

Obyvatelstvo a stát - vysvětlí pojmy homogenní a heterogenní stát  

Státní hranice a typy států podle polohy - rozlišuje typy hranic států  

Administrativní členění státu, státní zřízení a formy vlády - objasní pojmy stát unitární a federativní  

- vysvětlí formy vlády  

Demokratické a diktátorské systémy politické moci - charakterizuje demokracii a diktaturu  

Mezinárodní organizace - vyjmenuje nejvýznamnější mezinárodní organizace  

Státy podle hospodářské úrovně - posoudí státy podle hospodářské úrovně  

Globální problémy lidstva - objasní nejdůležitější globální problémy lidstva  

- lokalizuje hlavní ohniska konfliktů ve světě  
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Zeměpis 8. ročník  

- zhodnotí možné důsledky globálních problémů a jejich řešení  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- stanoví, co patří do prvovýroby, 
druhovýroby a služeb 

--> Dějepis -> 8. ročník -> - seznámí se s vědeckou revolucí v 17. století 

- charakterizuje jednotlivé rasy, národ --> Přírodopis -> 8. ročník -> - rozpozná lidské rasy podle biologických znaků 

- vysvětlí pojmy přirozený přírůstek 
obyvatelstva, věková skladba obyvatel, 
střední délka života 

--> Přírodopis -> 8. ročník -> - umí objasnit vznik a vývoj jedince od početí do 
stáří 

- vyjmenuje nejdůležitější nerostné suroviny --> Chemie -> 8. ročník -> - uvede z PSP příklady kovů, nekovů a polokovů 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

ve světě 

- vysvětlí význam průmyslu --> Chemie -> 8. ročník -> - orientuje se ve vlastnostech anorganických 
sloučenin 

- popíše druhy elektráren --> Fyzika -> 8. ročník -> - na příkladech dokáže uvést využití sluneční energie 

- posoudí význam zemědělství pro výživu 
lidstva 

--> Matematika -> 8. ročník -> - definuje základní statistické pojmy 

- ukáže na mapě hlavní oblasti cestovního 
ruchu ve světě 

--> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 

- objasní význam mezinárodní spolupráce --> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - vymezí situace nevojenského 
charakteru, při nichž mohou pomoci ozbrojené síly ČR 

- objasní činitele a procesy měnící vzhled 
krajiny 

--> Fyzika -> 8. ročník -> - objasní jev koloběhu vody v přírodě 

- posoudí příčiny globálního poškozování 
životního prostředí 

--> Chemie -> 8. ročník -> - diskutuje na téma znečištění ovzduší a vody 

- vysvětlí formy vlády --> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - vysvětlí co je zákon (ústava), vyhláška 

- vysvětlí pojmy krajina a životní prostředí --> Tělesná výchova -> 8. ročník -> - běh v terénu, v součinnosti s během v 
terénu se dokáže orientovat v mapě, pracovat s buzolou – základy 
orientačního běhu 

- vysvětlí význam průmyslu --> Dějepis -> 8. ročník -> - seznámí se s vědeckou revolucí v 17. století 

- charakterizuje jednotlivé státy Evropy <-- Matematika -> 8. ročník -> - řeší početní a slovní úlohy z aritmetiky i 
geometrie s využitím dosavadních znalostí 

- charakterizuje jednotlivé státy Evropy <-- Matematika -> 8. ročník -> - zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí 
mocnin deseti 

- orientuje se na aktuální politické mapě 
světa 

<-- Dějepis -> 8. ročník -> - v textu vyhledá nové uspořádání Evropy stanovené 
na kongresu ve Vídni 

- uvede výhody a nevýhody života ve městech 
a na vesnicích 

<-- Výchova k občanství -> 8. ročník -> - na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 

- vyjmenuje nejdůležitější nerostné suroviny 
ve světě 

<-- Výchova k občanství -> 8. ročník -> - na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- objasní význam mezinárodní spolupráce <-- Výchova k občanství -> 8. ročník -> - zhodnotí riziko globálních problémů v 
současnosti i budoucnosti pro lidskou společnost 

- objasní nejdůležitější globální problémy 
lidstva 

<-- Výchova k občanství -> 8. ročník -> - na příkladech prokáže souvislosti mezi 
příčinami a dopady globálních problémů 

- zhodnotí možné důsledky globálních 
problémů a jejich řešení 

<-- Výchova k občanství -> 8. ročník -> - definuje terorismus a uvádí jeho 
příklady 

- charakterizuje jednotlivé rasy, národ <-- Přírodopis -> 8. ročník -> - rozpozná lidské rasy podle biologických znaků 

- charakterizuje jednotlivé státy Evropy <-- Dějepis -> 8. ročník -> - seznámí se se situací v českých zemích a vybraných 
evropských zemích po třicetileté válce 

- objasní příčiny stěhování obyvatel <-- Dějepis -> 8. ročník -> - chápe pojem kolonie 

- popíše druhy elektráren <-- Fyzika -> 8. ročník -> - na příkladech dokáže uvést využití sluneční energie 

- vysvětlí pojem přírodní krajina <-- Fyzika -> 8. ročník -> - popíše vznik atmosférického tlaku a v jednoduchých 
případech předpoví jeho vliv na chování těles 

- posoudí příčiny globálního poškozování 
životního prostředí 

<-- Chemie -> 8. ročník -> - diskutuje na téma kyselé deště 

- charakterizuje jednotlivé státy Evropy <-- Německý jazyk -> 8. ročník -> - zná zeměpisné názvy zemí a měst 

- charakterizuje jednotlivé druhy dopravy <-- Německý jazyk -> 8. ročník -> - vyjádří cíl cesty 

    

 

 

Zeměpis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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Zeměpis 9. ročník  

1. Česká republika na mapě Evropy  

Poloha ČR a základní údaje - určí zeměpisnou polohu České republiky na mapě Evropy  

- uvede základní údaje o České republice  

2. Přírodní podmínky ČR  

Povrch a jeho členění - určí a vyhledá horopisné celky  

Podnebí - charakterizuje podnebí  

Vodstvo - charakterizuje vodstvo  

Půdy - charakterizuje půdy  

Rostlinstvo a živočišstvo - charakterizuje rostlinstvo a živočišstvo  

Ochrana přírody - zhodnotí stav životního prostředí  

3. Obyvatelstvo a sídla  

Obyvatelstvo - popíše současnou strukturu obyvatelstva  

Sídla - zhodnotí souvislosti rozmístění obyvatelstva  

4. Hospodářství  

Průmysl - pracuje s tematickými mapami  

- popíše jednotlivá průmyslová odvětví  

Zemědělství - zhodnotí charakter zemědělství v závislosti na nadmořské výšce a kvalitě 
půdy  

Doprava a spoje - popíše jednotlivé druhy dopravy  

Služby, rekreace a cestovní ruch - charakterizuje úroveň služeb  

- vysvětlí význam cestovního ruchu pro postavení ČR v Evropě a ve světě  

- vyhledá na mapách příklady nejnavštěvovanějších míst v ČR  

Zahraniční obchod - charakterizuje zahraniční obchod ČR  

5. Cesta do Evropy  

Česká republika v EU - zhodnotí postavení ČR v rámci EU  

6. Kraje České republiky  

Jednotlivé kraje v ČR - rozdělí ČR na jednotlivé kraje  
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Zeměpis 9. ročník  

- charakterizuje přírodní a hospodářské podmínky v daném kraji  

- uvede významná města jednotlivých krajů  

- popíše zajímavosti v daném kraji  

- zdůrazní význam jednotlivých krajů v rámci ČR  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- určí zeměpisnou polohu České republiky na 
mapě Evropy 

--> Dějepis -> 9. ročník -> - zapamatuje si události, které vedly ke vzniku 
samostatného Československa, učí se chápat okolnosti vzniku 
Československa 

- určí a vyhledá horopisné celky --> Přírodopis -> 9. ročník -> - zná složení vrstev zemské kůry 

- zhodnotí stav životního prostředí --> Přírodopis -> 9. ročník -> - ukáže na mapě místa těžby nerostů 

- určí a vyhledá horopisné celky --> Přírodopis -> 9. ročník -> - vysvětlí vznik jednotlivých hornin a pojem 
horotvorný cyklus 

- zhodnotí stav životního prostředí --> Přírodopis -> 9. ročník -> - diskutuje na téma ochrana životního prostředí 

- charakterizuje podnebí --> Přírodopis -> 9. ročník -> - chrání živé organismy působící jako půdotvorní 
činitelé 

- popíše jednotlivá průmyslová odvětví --> Dějepis -> 9. ročník -> - seznámí se s pojmem „zlatá 20. léta“ učí se chápat 
pojem totalita 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zhodnotí postavení ČR v rámci EU --> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - uvede příklady jak může využít členství 
v Evropské unii 

- charakterizuje zahraniční obchod ČR --> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - vyjmenuje složky příjmů státu 

- charakterizuje zahraniční obchod ČR --> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - vyjmenuje sféry národního 
hospodářství 

- charakterizuje úroveň služeb --> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - objasní rozdíl mezi primární, sekundární 
a terciární sférou 

- zhodnotí postavení ČR v rámci EU --> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů 

- zhodnotí postavení ČR v rámci EU --> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - popíše příklady práv občanů ČR v rámci 
EU možných způsobů jejich uplatňování 

- zhodnotí postavení ČR v rámci EU --> Dějepis -> 9. ročník -> - ujasnění začlenění České republiky do integračního 
procesu (vstup do EU) 

- zhodnotí postavení ČR v rámci EU <-- Výchova k občanství -> 9. ročník -> - popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů 

- vysvětlí význam cestovního ruchu pro 
postavení ČR v Evropě a ve světě 

<-- Výchova k občanství -> 9. ročník -> - popíše příklady práv občanů ČR v rámci 
EU možných způsobů jejich uplatňování 

- popíše jednotlivá průmyslová odvětví <-- Chemie -> 9. ročník -> - vyjmenuje příklady plastů a syntetických vláken a 
uvede jejich vlastnosti a použití 

- určí a vyhledá horopisné celky <-- Přírodopis -> 9. ročník -> - vysvětlí vznik jednotlivých hornin a pojem 
horotvorný cyklus 

- zhodnotí stav životního prostředí <-- Přírodopis -> 9. ročník -> - chápe nezbytnost živých složek životního 
prostředí 

- určí zeměpisnou polohu České republiky na 
mapě Evropy 

<-- Dějepis -> 9. ročník -> - zapamatuje si události, které vedly ke vzniku 
samostatného Československa, učí se chápat okolnosti vzniku 
Československa 
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5.16 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu - I. stupeň 
Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudební výchova vede 
žáka k porozumění hudebního umění a hudby, k jejímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace. 
To se uskutečňuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových 
činností. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka a vedou především k rozvoji jeho hudebnosti, 
hudebních schopností, které se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, 
rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně – pohybovými, hudebně- tvořivými a 
poslechovými. Hudební činnosti umožňují žákovi uplatnit jeho individuální pěvecký potenciál při sólovém, 
skupinovém i sborovém zpěvu, jeho individuální instrumentální dovednosti a jeho pohybové dovednosti i 
podle jeho zájmu a zaměření. Hudební výchova vede žáka k porozumění hudbě a hudebního umění 
prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činností.Činnosti se 
vzájemně propojují, ovlivňují a vedou žáka k rozvoji hudebnosti. Ty se následně projevují individuálními 
hudebními dovednostmi. Jejich obsahem je hlasová výchova, rozvoj rytmických intonačních dovedností, 
jednohlasý a vícehlasý zpěv s doprovodem i bez doprovodu, osvojování hry na Orffovy nástroje (zobcovou 
flétnu atd.), nutné k instrumentálním doprovodům písní, hudebně pohybového projevu a ve vyšších 
ročnících ke hře nejjednodušších skladbiček. Je pracováno s tóny, motivy a tématy, hudebními formami a 
výrazovými prostředky hudby. Učitel dbá na rozmanitost výběru písní. Těžiště práce je zpěv a poslech 
hudby. Je nutno dbát na individuální zvláštnosti dětského hlasu, zpěv by se měl stát přirozenou potřebou 
žáků pro vyjádření pohody a radosti. 
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Název předmětu Hudební výchova 

Charakteristika předmětu - II. Stupeň 
Předmět hudební výchova spadá pod oblast Umění a kultura. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím 
vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností 
k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace. 
Hudební činnosti formují celkovou osobnost žáka, vedou k rozvoji jeho 
hudebnosti – jeho hudebních schopností a dovedností. V těchto činnostech žák může uplatnit svůj 
individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální 
dovednosti i své pohybové dovednosti, využívá příležitost interpretovat hudbu podle svého individuálního 
zájmu a zaměření. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu - I. stupeň 
Výuka hudební výchovy probíhá v rámci třídy. Učivo je též nedílnou součástí projektového vyučování. Písně 
a jejich pohybové ztvárnění jsou denní součástí relaxačních chvilek. 
Časové vymezení předmětu - I. stupeň 
Vzdělávací obor Hudební výchova má časovou dotaci 1 hodinu týdně ve všech ročnících 1. stupně. 
 
Organizační vymezení předmětu - II. stupeň 
Výuka hudební výchovy probíhá v rámci třídy. Žáci pracují ve třídě nebo v knihovně školy, která slouží jako 
učebna hudební výchovy. Součástí výuky jsou návštěvy výchovných koncertů ve škole. Žáci s mimořádným 
zájmem o hudbu mohou navštěvovat pěvecký sbor fungující při škole. 
Časové vymezení předmětu - II. stupeň 
Vyučovací předmět hudební výchova se vyučuje v 6., 7., 8., a 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně a je pro 
všechny žáky povinný. 

Integrace předmětů  Hudební výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
I. stupeň 
- snaží se o kultivovaný pěvecký i mluvený projev, 
- posiluje správné pěvecké návyky, 
- vybírá si společně s učitelem vhodné melodie k pohybovému vyjadřování, 
- pracuje s poslechovými skladbami, nacvičuje vnímání, 
- hraje na doprovodné rytmické nástroje. 
II. stupeň 
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- poznává smysl a cíl učení, 
- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace, 
- používá obecně užívané hudební termíny, 
- získané znalosti propojuje do souvislostí. 

Kompetence k řešení problémů: 
I. stupeň 
- aktivně se účastní projektového vyučování, 
- pracuje s poslechovou skladbou, 
- hledá vhodný způsob interpretace a vyjádření hudby. 
II. stupeň 
- samostatně řeší problémy, ověřuje prakticky správnost řešení problémů, 
- samostatně a kriticky přemýšlí, 
- na základě individuální hudební vyspělosti srovnává, slovně charakterizuje, a hledá spojitosti mezi vlastní 
hudební zkušeností a zkušeností autora díla nebo interpreta skladby. 

Kompetence komunikativní: 
I. stupeň 
- pracuje s otázkami a odpověďmi, 
- snaží se porozumět textům, 
- hledá cestu k vyjádření citového vztahu k hudbě, 
- účastní se nácviku zpěvu. 
II. stupeň 
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých, 
- vyjadřuje se výstižně, 
- naslouchá druhým, vhodně reaguje, zapojuje se do diskuze. 

Kompetence sociální a personální: 
I. stupeň 
- účastní se řízeného rozhovoru, 
- aktivně hraje tvořivé hry, 
- navrhuje scénky, 
- účastní se nácviku veřejných vystoupení, 
- snaží se o hodnocení a sebehodnocení. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

291 

Název předmětu Hudební výchova 

II. stupeň 
- účinně spolupracuje ve skupině, 
- pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, 
- přispívá k diskusi, 
- chápe potřebu efektivně spolupracovat, 
- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých 
spolužáků. 

Kompetence občanské: 
I. stupeň 
- navrhuje společně s učitelem projekty, 
- uvědomuje si sebe samotného jako svobodného jedince, 
- seznamuje se s životem a tvorbou významných osobností hudebního světa, 
- posiluje regionální a vlastenecké cítění a národní hrdost. 
II. stupeň 
- poskytuje podle svých možností účinnou pomoc ostatním, 
- chrání a oceňuje naše kulturní tradice, 
- aktivně se zapojuje do kulturního dění. 

Kompetence pracovní: 
I. stupeň 
- účastní se skupinové práce, 
- snaží se o vlastní tvořivost, 
- zapojuje se do hudebních činností dle svých možností, 
- používá jednoduché rytmické nástroje. 
II. stupeň 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, 
- žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem, 
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují 
vymezená pravidla. 
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Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vokální činnosti  

Správné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněné zpívání - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně  
v jednohlase  

Hlasová hygiena 
- rytmizuje a zhudebňuje jednoduché texty  

Rytmizace jednoduchých slovních spojení a říkadel 

2. Instrumentální činnosti  

Doprovod na Orffovy hudební nástroje 

- využívá jednoduché hudební nástroje  Hra na zobcovou flétnu 

Hudební hry – otázka, odpověď, ozvěna 

3. Hudebně pohybové činnosti  

Správné držení těla – chůze, pochod 

- ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá jednoduché lidové tance  Jednoduché taneční hry se zpěvem 

Improvizace, pantomima 

4. Poslechové činnosti  

Hudební nástroje - rozlišuje základní hudební nástroje  

Kvalita tónů, délka, síla, barva a výška 
- rozpozná jednotlivé kvality tónů  

Seznámení s hymnou České republiky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

--> Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - zná některá rozpočítadla a říkanky 

- ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

--> Tělesná výchova -> 1. ročník -> - umí vyjádřit jednoduchou melodii pohybem 

- ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - používá písmena abecedy v grafické 
a zvukové podobě 

    

 

 

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vokální činnosti  

Správné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněné zpívání - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně  
v jednohlase  Hlasová hygiena 

Rytmizace jednoduchých slovních spojení a říkadel - rytmizuje a zhudebňuje jednoduché texty  
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Intonace – hudební hry na ozvěnu, otázka a odpověď 

Záznam vokální hudby – nota, zápis rytmu 

2. Instrumentální činnosti  

Doprovod na Orffovy hudební nástroje 

- využívá jednoduché hudební nástroje  Hra na zobcovou flétnu 

Hudební hry – otázka, odpověď, ozvěna 

3. Hudebně pohybové činnosti  

Správné držení těla – chůze, pochod 

- ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá jednoduché lidové tance  

Jednoduché taneční hry se zpěvem, lidové tance 

Orientace v prostoru – utváření pohybové paměti 

Reprodukce pohybu 

Improvizace, pantomima 

4. Poslechové činnosti  

Hudební nástroje, zpěv, hudební styly a žánry 
- rozlišuje základní hudební nástroje  

Interpretace hudby 

Kvalita tónů, délka, síla, barva a výška 
- rozpozná jednotlivé kvality tónů  

Rytmus, melodie – její pohyb, dynamika, tempo 

  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

   ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - uplatňuje zásady zdravého způsobu života 

- ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

--> Tělesná výchova -> 2. ročník -> - umí vyjádřit jednoduchou melodii pohybem 

- ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

<-- Tělesná výchova -> 2. ročník -> - umí vyjádřit jednoduchou melodii pohybem 

    

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vokální činnosti  

Správné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněné zpívání - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase  

Hlasová hygiena 
- rytmizuje a zhudebňuje jednoduché texty  

Rytmizace jednoduchých slovních spojení a říkadel 

Intonace – hudební hry na ozvěnu, otázka a odpověď 
- čte a orientuje se v jednoduchých notových záznamech  

Záznam vokální hudby – nota, čtení a zápis rytmického schématu písně, 
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orientace v notovém záznamu jednoduché melodie 

Dvojhlas – kánon a lidový dvojhlas - seznamuje se s dvojhlasým zpěvem  

2. Instrumentální činnosti  

Doprovod na Orffovy hudební nástroje 

- využívá jednoduché hudební nástroje  Hra na zobcovou flétnu 

Hudební hry – otázka, odpověď, ozvěna 

3. Hudebně pohybové činnosti  

Taktování dvoudobých a třídobých taktů - seznamuje se se základy taktování  

Jednoduché taneční hry se zpěvem, lidové tance 

- ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá jednoduché lidové tance  
Orientace v prostoru – utváření pohybové paměti 

Reprodukce pohybu 

Improvizace, pantomima 

4. Poslechové činnosti  

Hudební nástroje, zpěv, hudební styly a žánry – ukolébavka, hudba taneční, 
pochodová …. 

- rozlišuje základní hudební nástroje, hudební styly a žánry  

Interpretace hudby - rozlišuje základní hudební nástroje, hudební styly a žánry  

Kvalita tónů, délka, síla, barva a výška - rozpozná jednotlivé kvality tónů  

Hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie – její pohyb, dynamika, 
tempo 

- dokáže rozlišit výrazové, tempové a dynamické změny v hudbě  

Hudba vokální, instrumentální, vokálně-instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj 

- odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně-instrumentální  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- rozlišuje základní hudební nástroje, hudební 
styly a žánry 

--> Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

- ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

--> Tělesná výchova -> 3. ročník -> - zvládá jednoduché pohybové činnosti, 
vedoucí ke správnému držení těla 

- rozlišuje základní hudební nástroje, hudební 
styly a žánry 

<-- Anglický jazyk -> 3. ročník -> - rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného a psaného textu s vizuální oporou 

- ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

<-- Tělesná výchova -> 3. ročník -> - dovede pohybem vyjadřovat výrazně 
rytmický a melodický doprovod 

    

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vokální činnosti  

Pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, 
nasazení a tvorba tónu), hlasová hygiena 

- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i dvojhlase  

Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 
- dokáže rozlišit výrazové, tempové a dynamické změny v hudbě  

Dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas 

Intonace, vokální improvizace - hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď apod.) 
- realizuje jednoduchou melodii nebo píseň zapsanou v notách  

Záznam vokální hudby - nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu 
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jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně 

2. Instrumentální činnosti  

Hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých 
skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových fléten 

- hraje na jednoduché nebo složitější hudební nástroje  

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - hudební hry 
(ozvěna, otázka - odpověď) 

- dokáže rozlišit výrazové, tempové a dynamické změny v hudbě  

3. Hudebně pohybové činnosti  

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý 
takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

- ztvárňuje hudbu pohybem  

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - 
pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

- pohybem vyjadřuje tempo, dynamiku, směr melodie  
Orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů 
prováděných při tanci či pohybových hrách 

4. Poslechové činnosti  

Kvality tónů - délka, síla, barva, výška 

- rozpoznává jednotlivé kvality tónů, tempové a dynamické změny  
 

Vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

Hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým 
nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb 
melodie (melodie vzestupná a sestupná) 

Hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka 
- pozná a pojmenuje některé hudební formy  

Hudební formy - malá písňová forma, rondo 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- ztvárňuje hudbu pohybem --> Tělesná výchova -> 4. ročník -> - vyjadřuje melodii a rytmus pohybem 

- ztvárňuje hudbu pohybem <-- Tělesná výchova -> 4. ročník -> - s ohledem na individuální předpoklady 
zvládá osvojované pohybové dovednosti 

- ztvárňuje hudbu pohybem <-- Tělesná výchova -> 4. ročník -> - snaží se samostatně o estetické vyjádření 
pohybu 

    

Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vokální činnosti  

Pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, 
nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, 
rozšiřování hlasového rozsahu 

- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i dvojhlase, v 
mollových i durových tóninách  

Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

Dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas - realizuje jednoduchou melodii nebo píseň zapsanou v notách  

- provádí vokální improvizaci  

Intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových 
tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), 
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.) 

- zaznamená melodii písně grafickým vyjádřením  

Záznam vokální hudby - zachycení melodie písně pomocí jednoduchého 
grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis 
rytmu jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně 

- zaznamená melodii písně notovým zápisem  
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Hudební výchova 5. ročník  

2. Instrumentální činnosti  

Hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých 
skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod. 

- hraje na jednoduché nebo složitější hudební nástroje  

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba předeher, 
meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod 
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební 
hry (ozvěna, otázka - odpověď), jednodílná písňová forma (a - b) 

- doprovází písně na jednoduchý nebo složitější hudební nástroj  

- sestavuje jednoduché předehry, mezihry a dohry  

- provádí jednoduché hudební improvizace  

Záznam instrumentální melodie - čtení a zápis rytmického schématu 
jednoduchého motivu či tématu instrumentální skladby, využití notačních 
programů 

- zaznamená rytmické schéma jednoduchého motivu  

3. Hudebně pohybové činnosti  

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý 
takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

- ztvárňuje hudbu pohybem  

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - 
pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

- pohybem vyjadřuje tempo, dynamiku, směr melodie  

- vytváří pohybové improvizace  

Orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů 
prováděných při tanci či pohybových hrách 

- orientuje se v prostoru  

- zapamatuje si a reprodukuje pohyby prováděné při tanci nebo při hrách  

4. Poslechové činnosti  

Kvality tónů - délka, síla, barva, výška 
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů  

Vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

Hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým 
nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb 
melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, 
dynamické, harmonické změny v hudebním proudu 

- rozpoznává tempové, metrorytmické, dynamické a harmonické změny  

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj 

- rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas 
a hudební nástroj  

Hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka 

Hudební formy - malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace - pozná a pojmenuje některé hudební formy  
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Hudební výchova 5. ročník  

Interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková) - interpretuje hudbu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i dvojhlase, v mollových i 
durových tóninách 

--> Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> - naslouchá a reprodukuje obsah 
sdělení 

- ztvárňuje hudbu pohybem <-- Tělesná výchova -> 5. ročník -> - zvládá základy estetického pohybu, 
jednoduchého tance 

    

Hudební výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Hudebně pohybové činnosti  

Pochod, polka, valčík, mazurka - pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový rytmus  

Hra na dirigenta a orchestr - umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt  

Dramatizace písní - dokáže pohybem vyjádřit obsah písně  
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Hudební výchova 6. ročník  

Vánoční koledy – dramatické ztvárnění 

2. Instrumentální činnosti  

Reprodukce známých písní s důrazem na první a druhou dobu taktu (Já 
husárek malý; Koulelo se, koulelo; Malé kotě) 

- správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na Orffovy nástroje  

Rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická hra na tělo 
- má rytmické cítění a rytmickou paměť  

Rytmické hud. formy – pochod, polka, valčík 

Analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma 
- dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a dohry  

Tvoření jednoduchých partitur pro Orffovy nástroje 

3. Poslechové činnosti  

Poznávání hud. nástrojů – rozdělení do skupin - sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a dovede je 
pojmenovat  

Píseň lidová, umělá - umí rozlišit lidovou a umělou píseň, melodram, muzikál, operu a operetu  

Vokální a instrumentální skladba - rozliší skladbu vokální a instrumentální  

Melodram 

- seznámí se s vybranými skladbami Muzikál 

Opereta, opera 

G. F Händel – poslech skladeb - seznámí se s obdobím baroka a klasicismu  

Opera – nově vzniklá hud. forma - seznámí se s vybranými skladbami  

Claudio Monteverdi - seznámí se s obdobím baroka a klasicismu  

Symfonie 
- seznámí se s vybranými skladbami  

Koncert 

W. A. Mozart 

- seznámí se s obdobím baroka a klasicismu  

J. Haydn 

L. van Beethoven 

B. Smetana 

A. Dvořák 

4. Vokální činnosti  
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Hudební výchova 6. ročník  

Intonační cvičení - vzestupná a sestupná řada tónů, intonace stupnic dur - dokáže podle svých individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně zpívat v jednohlase, popř. v dvojhlase, trojhlase  

- umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a tóninou  

Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu  

Říkadlo, píseň – rytmické vyjádření textu písně 
- umí vyhledat určené takty a rytmy  

Vyhledávání rytmu v zápisu písně, rytmické hádanky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- umí rozlišit lidovou a umělou píseň, 
melodram, muzikál, operu a operetu 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - vysvětlí podstatu bajky, úlohu zvířat 
a rostlin 

- dokáže pohybem vyjádřit obsah písně --> Tělesná výchova -> 6. ročník -> - dovede využít gymnastické cviky pro rozvoj 
své zdatnosti a pro správné držení těla 

- seznámí se s obdobím baroka a klasicismu --> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - dokáže spojit historické kulturní 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

souvislosti z období vzniku díla s podobou díla 

- sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních 
nástrojů a dovede je pojmenovat 

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - prohlubuje svou vnímavost jinými smysly 
než zrakem, zkoumá propojení hudby – sluchu, stejně jako např. chutě s 
vizuální představou 

- dokáže podle svých individuálních dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně zpívat v 
jednohlase, popř. v dvojhlase, trojhlase 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - užití zdvojených souhlásek, 

- umí rozlišit lidovou a umělou píseň, 
melodram, muzikál, operu a operetu 

--> Dějepis -> 6. ročník -> - charakterizuje přínos řecké a helénistické kultury pro 
rozvoj evropské civilizace 

- rozliší skladbu vokální a instrumentální --> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - prohlubuje svou vnímavost jinými smysly 
než zrakem, zkoumá propojení hudby – sluchu, stejně jako např. chutě s 
vizuální představou 

- sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních 
nástrojů a dovede je pojmenovat 

<-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - prohlubuje svou vnímavost jinými smysly 
než zrakem, zkoumá propojení hudby – sluchu, stejně jako např. chutě s 
vizuální představou 

- rozliší skladbu vokální a instrumentální <-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - prohlubuje svou vnímavost jinými smysly 
než zrakem, zkoumá propojení hudby – sluchu, stejně jako např. chutě s 
vizuální představou 

- má rytmické cítění a rytmickou paměť <-- Tělesná výchova -> 6. ročník -> - zvládá základní aerobní cvičení s hudbou 

    

 

 

Hudební výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Hudební výchova 7. ročník  

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vokální činnosti  

Lidové a umělé písně – dynamika, melodie, rytmus - při zpěvu využívá správné pěvecké návyky  

Výběr písní různých období - podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně  

2. Poslechové činnosti  

Pochod, tanec, vážná hudba k poslechu - při poslechu využívá získané zkušenosti  

Výběr poslechových skladeb různých období - spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností  

- rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti  

- rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby  

Baroko – Vivaldi, 

- zařadí skladbu do příslušného období  
Klasicismus - Mozart, Beethoven 

Romantismus – Chopin, Schubert 

Český romantismus – Smetana, Dvořák 

3. Instrumentální činnosti a pohybové činnosti  

Prolínání do ostatních hudebních činností v průběhu celého šk. roku. 

- pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím jednoduchých gest a 
tanečních kroků  
 

Taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění – choreografie 

Polka, valčík, mazurka 

Moderní tance 

Dramatizace v hud. projektu k příležitosti Vánoc 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Hudební výchova 7. ročník  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

--> Tělesná výchova -> 7. ročník -> - cvičení na stanovištích s hudbou 

- pohybem reaguje na znějící hudbu s 
využitím jednoduchých gest a tanečních 
kroků 

--> Tělesná výchova -> 7. ročník -> - cvičení s náčiním při hudebním doprovodu 

- dokáže využít získaných znalostí a 
dovedností k vytvoření hudebně 
dramatického vystoupení 

--> Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> - vysvětlí nové pojmy verš, sloka, rým, 
anafora, epifora (ukázat v textu), modlitba, symbol 

- spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

<-- Matematika -> 7. ročník -> - zvládá základní operace se zlomky 

- spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

<-- Matematika -> 7. ročník -> - určí shodné útvary 

- spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

<-- Tělesná výchova -> 7. ročník -> - vytváří vlastní pohybové představy 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

<-- Tělesná výchova -> 7. ročník -> - cvičení na stanovištích s hudbou 

    

Hudební výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vokální činnosti  

Hlasová a rytmická cvičení - dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu  

Intervaly - respektuje dynamiku písně  

Rytm. výcvik s oporou hud. nástroje - zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně  

Zpěv lidových i umělých písní (Horo, horo, vysoká jsi; Ej vandrovali hudci, 
Nezacházej slunce,Řekni, kde ty kytky jsou, Stín katedrál) 

- umí zazpívat lidový dvojhlas  

Transpozice vzestupné a sestupné řady tónů (stupnic) - umí použít k doprovodu jednoduché nástroje  

Akord - zná pojem akord  

- zná jednoduché kytarové akordy  

Příklady v lidové tvorbě - rozliší durovou a molovou stupnici  

Divadla malých forem 
- umí přesně rytmicky zazpívat vybrané písně  

Semafor – Šlitr, Suchý (Klementaine, Honky tonky blues, To jsem ještě žil) 

Osvobozené divadlo – J. Ježek (Klobouk ve křoví, David a Goliáš) - seznámí se s charakteristickými prvky džezové hudby  

- umí přesně rytmicky zazpívat vybrané písně  

2. Poslechové činnosti  

Poslech různých hud. žánrů, srovnávání, postihování charakteristických - postihuje rytmické, dynamické a výrazové změny v hudebním proudu  
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Hudební výchova 8. ročník  

rozdílů - zařadí skladbu do příslušného období  
- sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou  
- umí pojmenovat vybrané hudební formy  

G. Gershwin – Rhapsodie in blue 

J. Scott – The Entertainer – ragtime 

Baroko – Bach, Vivaldi 

Romantismus – Chopin, Liszt, Čajkovskij, Schubert 

A. Dvořák - symfonická tvorba 

Z. Fibich – melodram Vodník, Poem 

Baroko – Vivaldi, Bach, Händel 

Mesiáš 

Opera, oratorium 

Fuga 

Suita 

Concerto grosso 

Klasicismus – znaky 

J. Haydn – kvarteto 

W.A. Mozart –klavírní koncert 

Romantismus – Chopin, Schubert 

Ruská hudba – Čajkovskij 

Český romantismus – Smetana -Má vlast 

Česká mše vánoční – J. J. Ryba 

Česká mše půlnoční – A. Michna z Otradovic 

3. Česká hudba 20. století  

L. Janáček, B. Martinů - seznámí se s vybranými skladbami L. Janáčka a B. Martinů  

4. Instrumentální činnosti  

Hud. projekt k příležitosti vánočních oslav: 
- pásmo reprodukované hudby, koled, 
- vlastní instrumentální tvorba. 

- tvoří jednoduché doprovody  
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Hudební výchova 8. ročník  

Výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a rytmem - dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného slova  

Pochod pro bicí 
- umí podle individuálních dispozic vytleskat obtížnější rytmus  

Píseň Život je jen náhoda 

Ragtime – synkopický rytmus - umí podle individuálních dispozic vytleskat obtížnější rytmus  

Swing, boogie woogie, blues - umí pojmenovat vybrané hudební formy  

5. Hudebně pohybové činnosti  

Taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění – choreografie 

- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy  
Polka, valčík, mazurka 

Jive, cha-cha 

Dramatizace v hud. projektu k příležitosti Vánoc 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
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Hudební výchova 8. ročník  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- dodržuje správné pěvecké návyky a 
hlasovou hygienu 

--> Přírodopis -> 8. ročník -> - vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav 

- postihuje rytmické, dynamické a výrazové 
změny v hudebním proudu 

--> Výtvarná výchova -> 8. ročník -> - porovnává umění v různých etapách jeho 
vývoje, zjišťuje, jaké cíle umění ve své době plnilo 

- dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného 
slova 

--> Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> - pří ústním i písemném projevu 
respektuje zásady výstavby textu 

- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy --> Tělesná výchova -> 8. ročník -> - cvičení s náčiním při hudebním doprovodu 

- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy <-- Tělesná výchova -> 8. ročník -> - cvičení s náčiním při hudebním doprovodu 

    

Hudební výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vokální činnosti  

Opakování učiva z předchozích ročníků 
- dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu  

Opakování lidových i umělých písní s důrazem na dynamiku, melodii, rytmus 
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Hudební výchova 9. ročník  

Výběr písní v období: 
- poznává nejstarší hudební památky a umí je zařadit do historických 
souvislostí  

Středověk: Hospodine pomiluj ny, Kdož sú boží bojovníci, gregoriánský 
chorál – Veni domine (B. Basiková) 

Renesance: kánon 
- orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích  

Baroko: J. S. Bach – Blaženost má 

Klasicismus: J. Haydn – Intervaly, Beethoven – Óda na radost - zná charakteristické znaky a umí nalézt souvislosti z jiných oborů umělecké 
činnosti  Romantismus: F. Schubert – Pstruh, Verdi – sbor židů z opery Nabucco 

2. Hudební žánry 20. století  

Vážná hudba: B. Martinů – Rozmarýn, L. Janáček – Ej, mamko 

- podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá kultivovaně a pěvecky 
správně písně různých žánrů  
- při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností  
- postihuje hudebně výrazové prostředky  
- spojuje poslech s pohybovou činností  

Jazz: J. Ježek – Klobouk ve křoví, Ezop, G. Gershwin – Summertime 

Divadla malých forem: Suchý a Šlitr – Pramínek vlasů, Krajina posedlá tmou 

Country: Montgomery, Všichni jsou už v Mexiku 

Bluegrass – Panenka (Křesťan) 

Česká trampská píseň: Rosa na kolejích, Ascalona 

Folk: Když mě brali za vojáka 

Pop a rok: Stín katedrál, Co je na tom tak zlého 

3. Poslechové činnosti 

Hudba období pravěku 

Egypt, Řecko, Řím 

Hudba období středověku: duchovní hudba, gregoriánský chorál, mše, 
madrigal (Thomas Tallis, G. de Machaut) 

Baroko – hlavní znaky, formy, představitelé (opak.) 

Adventy – vánoce, význam lidových tradic, J. J. Ryba – Česká mše vánoční 

Klasicismus – znaky, formy, představitelé – symf. tvorba, komorní, vokální 
(Haydn, Beethoven, Mozart) 

Český klasicismus: J. Mysliveček, F. X. Brixi, Stamicové, A. Rejcha, česká hud. 
emigrace 

Romantismus: Chopin, Schuman, Schubert, Grieg, Brahms, Čajkovskij 
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Hudební výchova 9. ročník  

Český romantismus: Smetana, Dvořák, Fibich 

Hud. směry 20. století: oleatorika, seriální hudba, konkrétní, počítačová, 
čtvrttónová: Janáček, Martinů, Hába, Stravinskij, Debussy, Orff 

4. Instrumentální a pohybové činnosti  

Prolínají do vokálních i poslechových činností během celého školního roku - spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností  

Hudební výrazové prostředky - postihuje hudební výrazové prostředky  

Hudební nástroje historické a současné - rozpozná hud. nástroje, jejich výrazové možnosti  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- poznává nejstarší hudební památky a umí je 
zařadit do historických souvislostí 

--> Český jazyk a literatura -> 9. ročník -> - vysvětlí odraz historických událostí v 
literatuře 

- při poslechu využívá získaných znalostí a 
zkušeností 

--> Výtvarná výchova -> 9. ročník -> - zaznamenává pomocí výtvarných 
prostředků jiné než vizuální vjemy 

- postihuje hudební výrazové prostředky --> Tělesná výchova -> 9. ročník -> - používá při cvičení moderní hudební 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

doprovod 

- spojuje poslech s pohybovou činností <-- Tělesná výchova -> 9. ročník -> - používá při cvičení moderní hudební 
doprovod 

- rozpozná hud. nástroje, jejich výrazové 
možnosti 

<-- Fyzika -> 9. ročník -> - rozpozná zdroje zvuku ve svém okolí 

     

5.17 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 1 1 2 2 2 1 2 1 14 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu - I. stupeň 
Výtvarná výchova je především předmět činnostní. Úlohou je podporovat v žácích vlastní výtvarné 
vyjádření, podněcovat jejich zájem o výtvarnou práci a zaujmout je náměty vyžadujícími přemýšlení a 
uvažování, které odpovídá jejich rozvíjejícím se rozumovým schopnostem. 
Ve výtvarné výchově usilujeme zejména o to, aby žáci získali praktické i teoretické poznatky o malbě, 
kresbě, grafických technikách, užitém umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém 
vytváření. Žák si prohlubuje vztah k výtvarnému umění, včetně umění užitého, lidového a architektury. Žák 
se snaží nalézt a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi. 
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět prostřednictvím výtvarných činností. Žáci se učí 
chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a 
bohatství společnosti. Žáci si prakticky osvojují potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjí si potřeby 
vlastního výtvarného vyjádření, fantazie a prostorovou představivost, zdokonalují smysl pro originalitu a 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

vlastní výraz, což vše významně pomáhá k utváření kreativní stránky jejich osobnosti.  
Charakteristika předmětu - II. stupeň 
Předmět výtvarná výchova spadá pod oblast Umění a kultura. Cílem tohoto předmětu je pěstování 
estetického cítění a vnímání v žácích a pochopení umění jako specifického druhu projevu. Výtvarná 
výchova komunikuje pomocí vizuálně obrazných vyjádření, která vznikají na základě vnitřních prožitků a 
pocitů autora, rozvíjí fantazii, tvořivost a umožňuje dát představám konkrétní specifickou formu (tvary, 
barvy, body, linie…), ale také experimentovat a najít odvahu k vlastnímu způsobu komunikace. Výtvarná 
výchova učí žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské 
existence, má vazby nejen k ostatním typům umění, ale k lidskému světu a dějinám člověka vůbec. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu - I. stupeň 
Výuka probíhá v kmenových třídách a na školní zahradě. 
Časové vymezení předmětu - I. stupeň 
1.ročník 2 hodiny týdně 
2.ročník 1 hodina týdně 
3.ročník 1 hodina týdně 
4. ročník 2 hodiny týdně 
5. ročník 2 hodiny týdně 
 
Organizační vymezení předmětu - II. stupeň 
Výuka výtvarné výchovy probíhá v rámci třídy, případně skupin (složených z žáků stejného ročníků). Výuka 
je doplněna mnoha pomůckami, probíhá v ateliéru, případně v učebně PC či knihovně. Součástí výuky je i 
návštěva Galerie výtvarnéhoumění v Ostravě. 
Časové vymezení předmětu - II. stupeň 
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje v 6. a 8. ročníku 2 hodiny týdně, v 7. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. 

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Kompetence k učení - I. stupeň: 
- získá potřebné znalosti o barvách, technikách, materiálech, 
- maximálně se snaží využít všech smyslů k dosažení pocitu uspokojení, 
- dokáže samostatně experimentovat a výsledky porovnávat. 
Kompetence k učení - II. stupeň: 
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- samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje s výtvarnými materiály a vyjadřovacími prostředky, 
- pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, propojuje znalosti do širších celků, 
- zaujímá a vyjadřuje svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření. 

Kompetence k řešení problémů: 
Kompetence k řešení problémů - I. stupeň: 
- si poradí s úkoly v plošných i prostorových pracích, 
- při řešení stávajících problémů umí aplikovat získané zkušenosti, 
- poradí se na základě návodu s výtvarnými materiály a technikami, 
- obhajuje svá rozhodnutí a pracovní postupy. 
Kompetence k řešení problémů - II. stupeň: 
- kombinuje vizuálně obrazné prvky s cílem dosáhnout obrazného vyjádření, 
- přemýšlí o různých možnostech interpretace téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímá k němu svůj 
postoj, 
- využívá získané poznatky při vlastní tvorbě, 
- obhajuje vlastní řešení, uvědomuje si zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a výsledky svých činů, 
- tvořivě přistupuje k řešení zadaných úkolů. 

Kompetence komunikativní: 
Kompetence komunikativní - I. stupeň: 
- porozumí návodům a přemýšlí o nich, 
- dokáže popsat záměr své výtvarné činnosti, 
- snaží se hovořit o pozorovaných jevech z přírody, společnosti, lidové kultury, 
- dokáže se domluvit při skupinové práci. 
Kompetence komunikativní - II. stupeň: 
- vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně, 
- pojmenovává vizuálně obrazné elementy, porovnává je, oceňuje vizuálně obrazná vyjádření, 
- zapojuje se do diskuze a respektuje názory ostatních, naslouchá názorům. 

Kompetence sociální a personální: 
Kompetence sociální a personální - I. stupeň: 
- přijme roli ve skupině, podřídí se, dokáže i organizovat, 
- při práci ve skupině se podělí o pomůcky a materiál, 
- ocení práci druhého i svou. 
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Kompetence sociální a personální - II. stupeň: 
- respektuje různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost různého přístupu, 
- tvořivě pracuje ve skupině, učí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu. 

Kompetence občanské: 
Kompetence občanské - I. stupeň: 
- dokáže se starat o pracovní prostředí, pomůže druhému, 
- pomáhá při výzdobě třídy, školy, 
- zapojuje se do výtvarných soutěží, 
- připravuje estetické prostředí při veřejných vystoupeních. 
Kompetence občanské - II. stupeň: 
- užívá samostatně různé techniky, nástroje a materiály, 
- dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla. 

Kompetence pracovní: 
Kompetence pracovní - I. stupeň: 
- dodržuje hygienická pravidla a bezpečnost při práci, 
- po celou dobu práce udržuje své pracovní místo v pořádku, 
- dokáže šetrně zacházet se svěřeným výtvarným materiálem, 
- vyhodnocuje výsledky své práce. 
Kompetence pracovní - II. stupeň: 
- chápe a respektuje estetické požadavky na životní prostředí, 
- chápe dějiny umění jako součást historického odkazu, 
- vytváří si svůj vlastní postoj k výtvarnému dílu. 

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti  

Prvky výtvarného vyjádření – linie, tvary, světlostní barevné kvality, jejich 
kombinace a proměny 

- užívá důležité pojmy týkající se výtvarné formy, výtvarných materiálů a 
technik  

Uspořádání objektu do celku 

Výtvarné zpracování pomocí smyslů - chápe rozdíly při vnímání různými smysly a pro jejich ztvárnění volí vhodné 
prostředky  Zkušenosti a zážitky z umělecké tvorby – fotografie, film, televize 

2. Uplatňování subjektivity  

Výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního 
prožitku dítěte. - uplatňuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti  

Rozvíjení dětské představivosti a fantazie 

Vztah postavy a prostředí 
- vyjadřuje podle svých schopností různé obrazové vjemy  

Obrazná vyjádření – hračky, objekty, ilustrace textu, volná malba 

3. Ověřování komunikačních účinků  

Komunikační obsah výtvarného vyjádření – výtvarné vyprávění, popis děje, 
charakteristika postav, jejich vztahy, vyjádření prostoru 

- komunikuje pomocí svého obrazového vyjádření  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - učí se interpretovat v přiměřeném 
rozsahu čtený text 

- komunikuje pomocí svého obrazového 
vyjádření 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - učí se interpretovat v přiměřeném 
rozsahu čtený text 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vyjadřuje podle svých schopností různé 
obrazové vjemy 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - vypráví podle obrázkové osnovy 

- vyjadřuje podle svých schopností různé 
obrazové vjemy 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - převádí slova a věty z podoby 
mluvené do podoby psané 

- chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - používá písmena abecedy v grafické 
a zvukové podobě 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti  

Prvky výtvarného vyjádření – linie, tvary, světlostní barevné kvality, jejich 
kombinace a proměny - užívá důležité pojmy týkající se výtvarné formy, výtvarných materiálů a 

technik  Uspořádání objektu do celku – s ohledem na výraznost, velikost a vzájemné 
postavení 

Výtvarné zpracování pomocí smyslů - chápe rozdíly při vnímání různými smysly a pro jejich ztvárnění volí vhodné 
prostředky  Zkušenosti a zážitky z umělecké tvorby – fotografie, film, televize, reklama 

2. Uplatňování subjektivity  

Výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního 
prožitku dítěte - uplatňuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti  

Rozvíjení dětské představivosti a fantazie 

Manipulace s objekty, pohyb těla, umístění v prostoru 
- vyjadřuje podle svých schopností různé obrazové vjemy  

Vztah postavy a prostředí 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

Typy vizuálně obrazných vyjádření – volná malba, ilustrace textu, animovaný 
film, fotografie 

3. Ověřování komunikačních účinků  

Komunikační obsah výtvarného vyjádření – výtvarné vyprávění, popis děje, 
charakteristika postav, jejich vztahy, vyjádření prostoru 

- komunikuje pomocí svého obrazového vyjádření  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- užívá důležité pojmy týkající se výtvarné 
formy, výtvarných materiálů a technik 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - popíše proměny přírody v jednotlivých ročních 
obdobích 

- užívá důležité pojmy týkající se výtvarné 
formy, výtvarných materiálů a technik 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s neznámými 
rostlinami a zvířaty 

- uplatňuje v tvorbě své vlastní životní 
zkušenosti 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - popisuje vlastnosti některých látek a jejich změn na 
základě pozorování a pokusů 

- užívá důležité pojmy týkající se výtvarné 
formy, výtvarných materiálů a technik 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> - učí se porozumět pojmům a výrazům 
při praktické činnosti 

- chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - popíše proměny přírody v jednotlivých ročních 
obdobích 

- uplatňuje v tvorbě své vlastní životní --> Prvouka -> 2. ročník -> - popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

zkušenosti jinými živočichy 

- komunikuje pomocí svého obrazového 
vyjádření 

--> Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> - vypráví podle obrázkové osnovy 

- chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

<-- Prvouka -> 2. ročník -> - popisuje vlastnosti některých látek a jejich změn na 
základě pozorování a pokusů 

   

 

 

 

Výtvarná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti  

Prvky výtvarného vyjádření – linie, tvary, světlostní barevné kvality, textury 
jejich kombinace, proměny a jednoduché vztahy 

- rozpoznává a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření, porovnává a třídí 
prvky výtvarného vyjádření na základě svých zkušeností a zážitků  

Uspořádání objektu do celku – s ohledem na výraznost, velikost a vzájemné 
postavení 

- chápe rozdíly při vnímání různými smysly a pro jejich ztvárnění volí vhodné 
prostředky  

Výtvarné zpracování pomocí smyslů - pozoruje ostatní výtvarná vyjádření  

Zkušenosti a zážitky z umělecké tvorby – fotografie, film, televize, reklama - uplatňuje v tvorbě své vlastní životní zkušenosti  

2. Uplatňování subjektivity  

Výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního 
prožitku dítěte. 

- uplatňuje v ploše linie, tvary, barvy, objekty, další prvky a jejich kombinace  
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Výtvarná výchova 3. ročník  

Rozvíjení dětské představivosti a fantazie 

- vyjadřuje podle svých schopností různé obrazové vjemy  

Manipulace s objekty, pohyb těla, umístění v prostoru 

Vztah postavy a prostředí 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – volná malba, ilustrace textu, hračky, 
animovaný film, fotografie 

3. Ověřování komunikačních účinků  

Osobní postoj v komunikaci - utváří a zdůvodňuje vlastní názor na výtvarná vyjádření a porovnává je s 
vlastní tvorbou  

Komunikační obraz výtvarných vyjádření - dokáže vysvětlit výsledky tvorby podle vlastních schopností a zaměření  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - popíše proměny přírody v jednotlivých ročních 
obdobích 

- uplatňuje v tvorbě své vlastní životní 
zkušenosti 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - popisuje vlastnosti některých látek a jejich změny 
na základě pozorování a pokusů 

- rozpoznává a pojmenovává prvky 
výtvarného vyjádření, porovnává a třídí prvky 
výtvarného vyjádření na základě svých 
zkušeností a zážitků 

--> Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - rozlišuje a pojmenovává druhy použitého 
materiálu a určuje jeho vlastnosti 

- chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - popisuje vlastnosti některých látek a jejich změny 
na základě pozorování a pokusů 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- uplatňuje v tvorbě své vlastní životní 
zkušenosti 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - popíše povrch krajiny a její dominanty, určí hlavní 
světové strany, zná význam barev na mapě 

- pozoruje ostatní výtvarná vyjádření --> Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - využívá různé techniky zpracování 
vycházejících z lidových tradic 

- dokáže vysvětlit výsledky tvorby podle 
vlastních schopností a zaměření 

--> Český jazyk a literatura -> 3. ročník -> - vyjadřuje svůj postoj k přečtenému 
textu 

- chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

--> Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - rozlišuje a pojmenovává druhy použitého 
materiálu a určuje jeho vlastnosti 

- uplatňuje v tvorbě své vlastní životní 
zkušenosti 

<-- Prvouka -> 3. ročník -> - popisuje vlastnosti některých látek a jejich změny 
na základě pozorování a pokusů 

- chápe rozdíly při vnímání různými smysly a 
pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

<-- Hudební výchova -> 3. ročník -> - rozlišuje základní hudební nástroje, 
hudební styly a žánry 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti  

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a 
barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, 
rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru 

- užívá pojmy spojené s vizuálně obrazným vyjádřením  

Uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

- užívá prvky ve vztahu k celku, uspořádává objekty do celků  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vizuálně - využívá smyslů k obraznému vyjádření podnětů  
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Výtvarná výchova 4. ročník  

obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, 
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými 
ostatními smysly 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronické média, reklama 

- vzhledem ke svému věku interpretuje účinek obrazného vyjádření  

2. Uplatňování subjektivity  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností - manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, 
akční tvar malby a kresby 

- využívá při tvorbě vlastní zkušenosti ze života  

Typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - 
hračky, objekty, elektronický obraz, reklama 

- nachází a užívá vhodné prostředky pro svá vizuálně obrazná vyjádření  Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením -hledisko jejich vnímání (vizuální, 
haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené 
na smyslovém vnímání) 

3. Ověřování komunikačních účinků  

Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; odlišné 
interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s 
vlastní interpretací 

- využívá svou osobitost k tvorbě vizuálně obrazného vyjádření, sám volí 
různé prostředky  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se 
spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje 
(ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností 
a zaměření 

- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a čerpá z nich 
inspiraci  

Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu 
vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 

- interpretuje obsah svých vizuálně obrazných vyjádření  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- užívá prvky ve vztahu k celku, uspořádává 
objekty do celků 

--> Matematika -> 4. ročník -> - určí části celku, používá zápis ve formě zlomku 

- užívá pojmy spojené s vizuálně obrazným 
vyjádřením 

--> Matematika -> 4. ročník -> - určí obsah čtverce a obdélníku dle čtvercové 
sítě 

- vzhledem ke svému věku interpretuje 
účinek obrazného vyjádření 

--> Přírodověda -> 4. ročník -> - pozoruje přírodu 

- porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a čerpá z nich inspiraci 

--> Přírodověda -> 4. ročník -> - pozoruje přírodu 

- užívá pojmy spojené s vizuálně obrazným 
vyjádřením 

--> Matematika -> 4. ročník -> - nakreslí souměrný útvar 

- využívá smyslů k obraznému vyjádření 
podnětů 

--> Přírodověda -> 4. ročník -> rozlišuje proměny přírody v jednotlivých ročních 
obdobích 

- využívá při tvorbě vlastní zkušenosti ze 
života 

--> Přírodověda -> 4. ročník -> - pozoruje přírodu 

- využívá při tvorbě vlastní zkušenosti ze 
života 

<-- Přírodověda -> 4. ročník -> - pozoruje přírodu 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti  

Rozvíjení smyslového vnímání, seberealizace - využívá praktických i teoretických zkušeností z nauky o barvě, linii, 
proporčních vztahů, vlastnostech předmětů, objemu, prostoru  Barva- uplatňování základních principů barevné harmonie 

Linie- uplatňování výrazových a zobrazovacích vlastností - využívá praktických i teoretických zkušeností z nauky o barvě, linii, 
proporčních vztahů, vlastnostech předmětů, objemu, prostoru  
- dokáže se výtvarně vyjádřit lineárně, plošně, tvarově, v prostoru i v 
objemu  

Plocha-jednoduché vztahy a uspořádání prvků v ploše 

Prostorové a objemové práce 

Přenesení obecných zákonitostí do výtvarného projevu - individuálně volí a kombinuje vyjadřovací prostředky  

Rozvíjení pozorovacích schopností, smyslu pro detail 

- hledá pro svá vyjádření vhodné prostředky na základě smyslového vnímání  Kombinování materiálů, výtvarných technik 

Rozvíjení smyslového vyjádření k výtvarnému umění 

2. Dekorativní tvorba- výtvarné hry  

Písmo- experimentování, řazení - chápe principy a smysl dekorativní tvorby  

Uspořádání dekorativních prvků plošně, prostorově - vytváří dekorativní práce z různých materiálů a výtvarných technik plošně i 
prostorově na základě získaných zkušeností  

3. Uplatňování subjektivity - svět přírody, člověka  

Tématické kreslení na základě představ, fantazie i reality - uplatňuje tvořivost a sebevyjádření při výtvarné tvorbě z představy, 
fantazie  

Výtvarný přepis světa přírody 
- výtvarně zpracovává svět lidí, přírody a věcí jako celek  

Vnímání světa lidí, přírody a věcí jako celek 

Zachycení pohybu, děje, sociálních vztahů - uplatňuje tvary přírody a jejich barevné kontrasty při výtvarném zobrazení, 
nakreslí lineárně postavu, vystihuje kresbou a malbou pohyb, děj, proporce, 
sociální vztahy  

Seznámení s proporcemi lidského těla a hlavy 

Vyjadřování subjektivních pocitů a nálad - projevuje vlastní subjektivitu, pocity, prožitky a na jejich základě se dokáže 
výtvarně vyjádřit  Uplatňování seberealizace a kreativity 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

4. Setkání se skutečností  

Tématické práce na základě pozorovacích schopností, reality - výtvarně zobrazí předmět na základě přímého pozorování plošně i 
prostorově  

Vnímání reálné skutečnosti - uplatňuje svoji originalitu a kreativitu  

Rozvíjení estetického vnímání předmětů denního života - vnímá umělecké dílo a chápe jeho význam  

5. Ověřování komunikačních účinků - výtvarné umění a životní prostředí  

Sbírání námětů z reprodukcí, jejich rozbor - dokáže se vyjádřit o uměleckém díle na základě svého prožitku  

Čerpání námětů a zkušeností z časopisů, filmů, médií - uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace, vnímá jeho estetické 
kvality  Volné ztvárnění výtvarnými prostředky dojmů z jiných uměleckých zážitků 

Lidové zvyky a tradice - uvědomuje si hodnoty zvyků a tradic, chápe je jako prostředek ke svému 
výtvarnému projevu  

Rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování prožitků z uměleckého 
díla, vyjádření názoru 

- objevuje a utváří si vlastní názor a postoj na svět kolem sebe  

Porovnávání různých uměleckých děl - objevuje a utváří si vlastní názor a postoj na svět kolem sebe  

Kombinování materiálů a výtvarných technik - hraje si a experimentuje s písmeny, nápisy, uplatňuje kreativní myšlení  

 
 

 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- dokáže se výtvarně vyjádřit lineárně, plošně, 
tvarově, v prostoru i v objemu 

--> Přírodověda -> 5. ročník -> - rozlišuje prvky živé a neživé přírody 

- uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj 
inspirace, vnímá jeho estetické kvality 

--> Vlastivěda -> 5. ročník -> - rozlišuje její části, učí se minulost a zná 
současnost obce, pozná její polohu 

- využívá praktických i teoretických 
zkušeností z nauky o barvě, linii, proporčních 
vztahů, vlastnostech předmětů, objemu, 
prostoru 

--> Přírodověda -> 5. ročník -> - porovnává látky 

- výtvarně zpracovává svět lidí, přírody a věcí 
jako celek 

--> Přírodověda -> 5. ročník -> - vysvětlí na základě poznatků o Zemi střídání 
dne a noci a střídání ročních období, ke znázornění používá glóbus 

- hraje si a experimentuje s písmeny, nápisy, 
uplatňuje kreativní myšlení 

--> Český jazyk a literatura -> 5. ročník -> - řídí se orientačními prvky v textu 

- uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj 
inspirace, vnímá jeho estetické kvality 

--> Přírodověda -> 5. ročník -> - zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody 
a souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

- uvědomuje si hodnoty zvyků a tradic, chápe 
je jako prostředek ke svému výtvarnému 
projevu 

<-- Vlastivěda -> 5. ročník -> - seznamuje se s národním bohatstvím (přírodní 
zdroje, kulturní památky, národní tvořivost), národní zvyklosti, tradice a 
symboly 

    

 

 

Výtvarná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

1. Nauka o barvách  

Barva jako vlastnost světla (Newton, Goethe) - zná základní informace o barvě jako o vlastnosti světla  

Barva jako výtvarný prostředek - chápe barvu rovněž jako hmotu – pigment+ pojidlo, rozlišuje různé typy 
barev  

Práce s barvou - při vlastní tvůrčí činnosti objevuje možnosti barvy, sleduje barevné 
kontrasty, vytváří různé odstíny barev, odhaluje vliv barvy na vnímání 
proporcí a prostoru  

2. Výtvarné dílo jako prostředek komunikace  

Interpretace vizuálně obrazných vyjádření (vlastních i cizích děl) - zaměřuje se na výtvarnou práci jako na prostředek k zachycení dojmů, 
zkušeností  

- sleduje, jak se mění zachycení stejného tématu v dějinách umění  

- hledá rozdíly v přístupu ke zobrazení námětu  

- snaží se sám najít možnost, jak zachytit znovu určité, ve výtvarném umění 
již ztvárněné, téma; svůj přístup se snaží objasnit  

3. „Výstupy“ výtvarné činnosti  

Malba, kresba, grafika, skulptura, plastika, ilustrace, objekt, koláž… - rozlišuje mezi jednotlivými typy výtvarných činností, pozná základní 
techniky, kterými vznikala výsledná výtvarná díla  

4. Prvky výtvarného díla I.  

Linie, bod, plocha - poznává možnosti kresebných technik, kresba různými materiály (tužka, 
tuš, uhel, rudka…)  

Uspořádání prvků na ploše, v prostoru… - pracuje s body, liniemi a plochou, pomocí nich vytváří tvary, objemy  
a perspektivu, poznává rozdíl mezi plošným a prostorovým ztvárněním 
představ, poznává možnosti tvorby prostoru pomocí kontrastu  
a perspektivy  

5. Prvky výtvarného díla II.  

Textura, struktura (prostorová tvorba, otisky předmětů, frotáž) - zkoumá různé možnosti zachycení povrchu i struktury různých předmětů, 
působení světla a barvy na různých typech povrchů; zkušenosti pak 
uplatňuje pro vyjádření vlastních vjemů a představ; propojuje různé způsoby 
zachycení s vlastními zkušenostmi při vnímání světla a barvy a vytváří tak 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

vlastní osobité výtvory  

6. Vnímání všemi smysly  

Cílené vnímání jinými smysly než zrakem - prohlubuje svou vnímavost jinými smysly než zrakem, zkoumá propojení 
hudby – sluchu, stejně jako např. chutě s vizuální představou  

Práce s haptickými, sluchovými, čichovými i chuťovými vjemy; jejich 
ztvárnění výtvarnou prací 

- vytváří práce bez zrakové kontroly, haptické vjemy převádí do výtvarné 
formy  

- kombinuje své poznatky a zaznamenává je prostřednictvím výtvarné práce  

7. Proměny výtvarného umění v historickém kontextu  

Úloha umění v nejstarších etapách dějin (pravěk, starověk) - sleduje proměny obsahu i ztvárnění výtvarných děl  

- dokáže spojit historické kulturní souvislosti z období vzniku díla s podobou 
díla  

- vytváří práce inspirované dějinami umění  

8. Vztah výtvarného umění a literatury  

Výtvarné umění a literatura - vnímá tvorbu některých předních českých ilustrátorů (próza i poezie), 
hledá propojenost mezi ilustrací a textem  

Ilustrace - vytváří ilustrace (konkrétní i abstraktní) k vybraným textům  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

 

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- při vlastní tvůrčí činnosti objevuje možnosti 
barvy, sleduje barevné kontrasty, vytváří 
různé odstíny barev, odhaluje vliv barvy na 
vnímání proporcí a prostoru 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - definuje pojem popis 

- zaměřuje se na výtvarnou práci jako na 
prostředek k zachycení dojmů, zkušeností 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - systematicky popíše budovu podle 
fotografie 

- rozlišuje mezi jednotlivými typy výtvarných 
činností, pozná základní techniky, kterými 
vznikala výsledná výtvarná díla 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - zapamatuje si a stručně převypráví 
známou pověst 

- zkoumá různé možnosti zachycení povrchu i 
struktury různých předmětů, působení světla 
a barvy na různých typech povrchů; 
zkušenosti pak uplatňuje pro vyjádření 
vlastních vjemů a představ; propojuje různé 
způsoby zachycení s vlastními zkušenostmi 
při vnímání světla a barvy a vytváří tak vlastní 

--> Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

osobité výtvory 

- zaměřuje se na výtvarnou práci jako na 
prostředek k zachycení dojmů, zkušeností 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - definuje pojem popis 

- rozlišuje mezi jednotlivými typy výtvarných 
činností, pozná základní techniky, kterými 
vznikala výsledná výtvarná díla 

--> Dějepis -> 6. ročník -> - charakterizuje přínos řecké a helénistické kultury  
pro rozvoj evropské civilizace 

- poznává možnosti kresebných technik, 
kresba různými materiály (tužka, tuš, uhel, 
rudka…) 

--> Dějepis -> 6. ročník -> - pochopí vznik náboženství a umění 

- prohlubuje svou vnímavost jinými smysly 
než zrakem, zkoumá propojení hudby – 
sluchu, stejně jako např. chutě s vizuální 
představou 

--> Hudební výchova -> 6. ročník -> - sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních 
nástrojů a dovede je pojmenovat 

- prohlubuje svou vnímavost jinými smysly 
než zrakem, zkoumá propojení hudby – 
sluchu, stejně jako např. chutě s vizuální 
představou 

--> Hudební výchova -> 6. ročník -> - rozliší skladbu vokální a instrumentální 

- dokáže spojit historické kulturní souvislosti z 
období vzniku díla s podobou díla 

--> Dějepis -> 6. ročník -> - porozumí periodizaci dějin, 

- vnímá tvorbu některých předních českých 
ilustrátorů (próza i poezie), hledá 
propojenost mezi ilustrací a textem 

--> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> - vyhledá rozdíly mezi prózou a poezií 

- sleduje, jak se mění zachycení stejného 
tématu v dějinách umění 

--> Dějepis -> 6. ročník -> - pochopí vznik náboženství a umění 

- sleduje, jak se mění zachycení stejného 
tématu v dějinách umění 

--> Dějepis -> 6. ročník -> - charakterizuje přínos řecké a helénistické kultury  
pro rozvoj evropské civilizace 

- zná základní informace o barvě jako o 
vlastnosti světla 

<-- Matematika -> 6. ročník -> - sestrojí obraz rovinného obrazce v osové 
souměrnosti 

- pracuje s body, liniemi a plochou, pomocí 
nich vytváří tvary, objemy a perspektivu, 

<-- Matematika -> 6. ročník -> - provede výpočet trojúhelníkové nerovnosti 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

poznává rozdíl mezi plošným a prostorovým 
ztvárněním představ, poznává možnosti 
tvorby prostoru pomocí kontrastu a 
perspektivy 

- poznává možnosti kresebných technik, 
kresba různými materiály (tužka, tuš, uhel, 
rudka…) 

<-- Matematika -> 6. ročník -> - sestrojí síť kvádru, krychle 

- vnímá tvorbu některých předních českých 
ilustrátorů (próza i poezie), hledá 
propojenost mezi ilustrací a textem 

<-- Matematika -> 7. ročník -> - řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu 
obvodu a obsahu rovnoběžníků, lichoběžníků a trojúhelníků 

- rozlišuje mezi jednotlivými typy výtvarných 
činností, pozná základní techniky, kterými 
vznikala výsledná výtvarná díla 

<-- Informatika -> 6. ročník -> - vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí 
programů z Příslušenství operačního systému Windows XP 

- sleduje, jak se mění zachycení stejného 
tématu v dějinách umění 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> - naučí se charakterizovat zákl. etapy vývoje člověka 

- dokáže spojit historické kulturní souvislosti z 
období vzniku díla s podobou díla 

<-- Hudební výchova -> 6. ročník -> - seznámí se s obdobím baroka a klasicismu 

- prohlubuje svou vnímavost jinými smysly 
než zrakem, zkoumá propojení hudby – 
sluchu, stejně jako např. chutě s vizuální 
představou 

<-- Hudební výchova -> 6. ročník -> - sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních 
nástrojů a dovede je pojmenovat 

- zkoumá různé možnosti zachycení povrchu i 
struktury různých předmětů, působení světla 
a barvy na různých typech povrchů; 
zkušenosti pak uplatňuje pro vyjádření 
vlastních vjemů a představ; propojuje různé 
způsoby zachycení s vlastními zkušenostmi 
při vnímání světla a barvy a vytváří tak vlastní 
osobité výtvory 

<-- Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

- prohlubuje svou vnímavost jinými smysly <-- Hudební výchova -> 6. ročník -> - rozliší skladbu vokální a instrumentální 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

než zrakem, zkoumá propojení hudby – 
sluchu, stejně jako např. chutě s vizuální 
představou 

- kombinuje své poznatky a zaznamenává je 
prostřednictvím výtvarné práce 

<-- Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

- zkoumá různé možnosti zachycení povrchu 
 i struktury různých předmětů, působení 
světla a barvy na různých typech povrchů; 
zkušenosti pak uplatňuje pro vyjádření 
vlastních vjemů a představ; propojuje různé 
způsoby zachycení s vlastními zkušenostmi 
při vnímání světla a barvy a vytváří tak vlastní 
osobité výtvory 

<-- Pracovní činnosti -> 6. ročník -> - řeší jednoduché technické úkoly  
s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Nauka o barvách  

Barvy základní, jejich míchání - charakterizuje barvy základní a doplňkové  

Barvy doplňkové - vytvoří si barevnou škálu  

Barevnostní kontrast - uplatňuje základní pravidla při míchání barev  

Barevná symbolika (práce se Slovníkem symbolů) - sleduje barevný účinek dvou vedle sebe položených barev a uplatňuje své 
vědomosti při malbě  

- interpretuje obraz na základě symbolického významu barev  
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Výtvarná výchova 7. ročník  

2. Vnímání a motivace výtvarných děl  

Vnímání výtvarných děl - sleduje různá výtvarná díla, sděluje své dojmy, inspiruje se výtvarnou 
tvorbou  

Motivace - hledá motivaci autora (fantazijní, symbolická, konstruktivní, expresivní 
tvorba)  

3. „Výtvarný průmysl“  

Výtvarný průmysl (užité umění, design, ilustrace, fotografie, grafika – 
plakáty, internetové stránky, reklama….) 

- ve svém okolí sleduje oblasti užitého umění  

Moderní grafické techniky - vytvoří vlastní práci (reklama, návrh vzhled stránky, návrh plakátu…)  

4. Vnímání všemi smysly  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly, propojení 
smyslů, vznik komplexního díla) 

- sleduje uměleckou tvorbu 20. století – akční umění, bodyart…, sám se 
pokouší o výtvarnou akci  

5. Výtvarné umění v proměnách času  

Vlivy (historické, sociální, náboženské, folklorní, přírodní a kulturní) na 
obsah a formu výtvarného díla 

- interpretuje významné umělecké dílo na základě znalostí historických 
souvislostí i osobních zkušeností  

6. Názory na výtvarné dílo a umělce  

Umění a vlastní názor (kritéria pro vyjádření vlastního názoru - kompozice, 
kontrast, barva, symbolika…) - porovnává svůj vlastní názor na výtvarné dílo s obecným názorem kritiky a 

s historickým názorem autorových současníků  Srovnání dobového pohledu na tvůrce a současného pohledu na umělce a 
jeho dílo 

7. Výtvarné umění jako prostředek komunikace  

Výtvarné umění jako prostředek komunikace - ověřuje komunikační účinky výtvarných prací, snaží se nalézt vhodnou 
formu pro prezentaci vlastních myšlenek  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- porovnává svůj vlastní názor na výtvarné 
dílo s obecným názorem kritiky a s 
historickým názorem autorových současníků 

--> Dějepis -> 7. ročník -> - osvojí si periodizaci středověku 

- uplatňuje základní pravidla při míchání 
barev 

--> Pracovní činnosti -> 7. ročník -> - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 

- vytvoří vlastní práci (reklama, návrh vzhled 
stránky, návrh plakátu…) 

--> Počítačová praktika -> 7. ročník -> - dokáže vkládat do prezentací vhodně 
obrázky a texty 

- porovnává svůj vlastní názor na výtvarné 
dílo s obecným názorem kritiky a s 
historickým názorem autorových současníků 

--> Výchova k občanství -> 7. ročník -> - definuje pojem „duševní vlastnictví“, 
vyjmenuje, k čemu se vztahuje 

- interpretuje významné umělecké dílo na 
základě znalostí historických souvislostí i 
osobních zkušeností 

--> Dějepis -> 7. ročník -> - seznámí se s českou kulturou v 16. století 

- interpretuje významné umělecké dílo na 
základě znalostí historických souvislostí i 

<-- Dějepis -> 7. ročník -> - seznámí se s gotickým malířstvím a sochařstvím 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

osobních zkušeností 

- charakterizuje barvy základní a doplňkové <-- Německý jazyk -> 7. ročník -> - umí pojmenovat barvy 

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Osobní postoj k výtvarnému dílu  

Interpretace výtvarného díla - porovnává vlastní pohled na umělecký výtvor s pohledem ostatních žáků  

Důvody vzniku odlišné interpretace výtvarného díla - porovnává svůj pohled s pohledem umělecké kritiky  

2. Umění jako prostředek vyjádření emocí  

Tradiční formy umění - uplatňuje osobitý přístup k realitě  

Netradiční formy umění – např.bodyart, akční umění - snaží se vyjádřit vlastní emoce různými způsoby  

- kombinuje výtvarné prostředky  

3. Motivace pro vznik a podobu výtvarného díla a její proměny v dějinách 
umění 

 

Fantazie, smyslové vnímání, symbolika, racionálně konstruktivní přístup - porovnává umění v různých etapách jeho vývoje, zjišťuje, jaké cíle umění 
ve své době plnilo  

- nad konkrétními díly uvažuje o otázce motivace jejich vzniku a o vztahu 
mezi obsahem a formou  

4. Výtvarné umění v proměnách času  

Vlivy na obsah a formu výtvarného díla - seznámí se s významnými uměleckými díly, seznámí se s podmínkami jejich 
vzniku  

- interpretuje významné umělecké dílo  
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Výtvarná výchova 8. ročník  

- zaměřuje se na vybraná díla a znaky některých etap dějin umění např. 
pravěk, Egypt, období románského umění, gotiky, renesance a baroka  

5. Vztahy mezi jednotlivými prvky výtvarného díla  

Kompozice - experimentuje – jeden námět se pokouší zachytit mnoha různými způsoby  

Zachycení objemu, prostoru Statické a dynamické vyjádření - kombinuje jednotlivé prvky výtvarného díla i techniky práce, pracuje 
tradičními i moderními způsoby (počítačová grafika, fotografie…)  

6. Analýza vlastního i uměleckého díla  

Hledání typických barev, tvarů, prostředků, styl práce autora - zpracovává dané téma, uplatňuje vlastní zkušenosti a prožitky  

- hledá společné znaky většího množství vlastních prací  

- zaměřuje se na práci jednoho umělce a hledá typické znaky jeho tvorby, 
popisuje jeho díla  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- porovnává vlastní pohled na umělecký 
výtvor s pohledem ostatních žáků 

--> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - žák objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě --> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - dokáže pěstovat zdravou sebedůvěru 

- nad konkrétními díly uvažuje o otázce 
motivace jejich vzniku a o vztahu mezi 
obsahem a formou 

--> Výchova k občanství -> 8. ročník -> - objasní význam vůle při dosahování cílů 
a překonávání překážek 

- porovnává umění v různých etapách jeho 
vývoje, zjišťuje, jaké cíle umění ve své době 
plnilo 

<-- Hudební výchova -> 8. ročník -> - postihuje rytmické, dynamické a výrazové 
změny v hudebním proudu 

    

Výtvarná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vnímání všemi smysly  

Vztahy mezi zrakovým vnímáním a vnímáním ostatními smysly - zaznamenává pomocí výtvarných prostředků jiné než vizuální vjemy  
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Výtvarná výchova 9. ročník  

- vytváří komplexní díla, ve kterých se snaží působit na více smyslů než 
pouze na zrak  

Vztahy mezi různými typy umění – hudba, literatura - zaznamenává podněty z vlastních představ a fantazie  

- práce s textem, malovanou poezií, prvky akčního umění…  

2. Sen jako inspirační zdroj  

Poznávání symbolických významů snů, rozlišení typů snů… - zachycuje vlastní sny pomocí písemného i obrazné vyjádření  

- uvažuje nad významem snu  

- hledá umělce, kteří pracovali se sny, pro které byly sny hlavním inspiračním 
zdrojem  

3. Výtvarné umění v proměnách času  

Vlivy na obsah a formu výtvarného díla - seznámí se s významnými uměleckými díl a historickým i kulturním 
kontextem doby  

- interpretuje významné umělecké dílo  

- zaměřuje se na období 20. století (moderní umělecké směry, jejich 
principy)  

4. Postavení a role umělce v dějinách  

Proměny vztahů k umění a k umělci - sleduje proměny ve vnímání umělce společností  

Vztahy k umění v současnosti - sleduje vztah společnosti k umělcům a k umění  

- hledá společenský význam a smysl umění  

5. Žák jako autor i prostředek výtvarné činnosti  

Žák jako autor i prostředek výtvarné činnosti - experimentuje s možnostmi vyjádřit stejný námět mnoha způsoby 
(tradičními výtvarnými prostředky, ale také sebeprojekcí – otisk, gesto, 
frotáž, stopa, tanec, akční a gestické umění, happening, fotografie, video…  

6. Prvky výtvarného díla a vztahy mezi nimi  

Bod, linie, plocha, prostor, objem,kompozice, vertikála, horizontála, 
statičnost, dynamika… 

- využívá znalostí symbolického významu a významu působení jednotlivých 
prvků  

- vytváří vlastní práce a sleduje jejich působení na diváka  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zaznamenává pomocí výtvarných 
prostředků jiné než vizuální vjemy 

<-- Hudební výchova -> 9. ročník -> - při poslechu využívá získaných znalostí a 
zkušeností 
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5.18 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu - I. stupeň 
Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která přináší základní podněty pro 
ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují, učí se jich využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávací obor 
Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku. Tělesná výchova je realizována jako vyučovací hodina 
v tělocvičně nebo na školním hřišti. Uplatňuje se také jako relaxační chvilka v hodinách jiných vyučovacích 
předmětů. Součástí jsou vycházky do přírody, školní a mimoškolní sportovní soutěže a turistika. Ve druhém 
a třetím ročníku je zařazeno plavání. Ve čtvrtém ročníku se žáci účastní dopravní školičky, kde 
plní cyklistickou zkoušku. 
Cílem je harmonický rozvoj žáka po stránce tělesné i duševní a vytváření návyku trvale cvičit a sportovat. 
Rozvíjí tělesnou zdatnost, výkonnost a kulturu pohybového projevu. Ovlivňuje zdravotní stav, charakterové 
i volní vlastnosti (např. sebeovládání, trpělivost, houževnatost, vůli) a odstraňuje psychickou únavu. 
Úkolem Tělesné výchovy je osvojit si praktické dovednosti a návyky, rozvíjet teoretické znalosti (např. 
pravidla sportovních her) a zájem žáků k pohybovým aktivitám a sportu. Učí je dodržovat daná pravidla a 
hrát fair-play. Podporuje u žáků vztah ke svému tělesnému i duševnímu zdraví a k celkovému zdravému 
životnímu stylu. 
 
Charakteristika předmětu - II. stupeň 
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Předmět si klade za cíl 
vybudovat v žácích kladný přístup k pohybovým činnostem, umožnit jim seznámení s různými pohybovými 
aktivitami, s pravidly nejrůznějších sportovních her, pomoci jim zvládnout a využívat různá tělocvičná náčiní 
a nářadí, informovat je o zásadách 
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Název předmětu Tělesná výchova 

vedoucích ke zdravému životnímu stylu, ukázat jim cestu k odbourávání stresu, psychických přetlaků, 
špatných nálad atd. pomocí sportovních aktivit, vyvážené stravy a dodržování pitného režimu. Pohybové 
vzdělání je zaměřeno na uspokojení vlastních pohybových potřeb žáků, rozvoj zdatnosti a výkonnosti, 
kultivaci pohybu, regeneraci sil, kompenzaci jednostranné zátěže a korekci dysbalancí. Ve vyučovacích 
hodinách se učí týmové spolupráci, umění důstojně nést porážku, principům slušného chování a fair play, 
myšlenkám olympismu. 
Nejméně důležitou součástí předmětu je seznámení žáků se zásadami první pomoci, s prevencí 
předcházení úrazů a s negativními následky užívání návykových látek jako odstrašující faktor. Tyto nabyté 
vědomosti a zkušenosti budou moci žáci velmi dobře zúročit nejen nyní, ale i ve svém budoucím životě. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu - I. stupeň 
Výuka probíhá v tělocvičně, na školním hřišti, v kmenových třídách, v okolí školy, v plaveckém bazénu 
Sareza a nadopravním hřišti v Ostravě-Přívozu.   
Časové vymezení předmětu - I. stupeň 
Výuka probíhá v 1. – 5. ročníku s dvouhodinovou časovou dotací týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu - II. stupeň 
Výuka TV probíhá v tělocvičně TJ Sokol Petřkovice, která disponuje standardním sportovním nářadím a 
náčiním. V teplýchdnech je možno využít antukové a škvárové hřiště v areálu školy. Výuka na 2. stupni 
probíhá pro chlapce a dívky odděleně. 
Časové vymezení předmětu - II. stupeň 
Vyučovací předmět tělesná výchova se vyučuje na druhém stupni v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 
hodiny týdně. 

Integrace předmětů  Tělesná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Kompetence k učení - I. stupeň: 
- osvojuje si nové pohybové dovednosti, kultivuje svůj pohybový projev, 
- orientuje se v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví, 
- zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady, 
- osvojuje si správné pojmy a terminologii při organizaci TV. 
Kompetence k učení - II. stupeň: 
- systematicky sleduje vývoj své vlastní fyzické zdatnosti, 
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- poznává smysl a cíl svých pohybových aktivit, 
- organizuje, plánuje a řídí vlastní činnost, 
- zpracovává informace o pohybových aktivitách ve škole, 
- užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu, atd. 

Kompetence k řešení problémů: 
Kompetence k řešení problémů - I. stupeň: 
- rozvíjí dovednosti pro řešení problémů a rozhodování v různých herních situacích v duchu fair play, 
- učí se spolupracovat při hrách, neprosazovat jen sebe, umět posoudit, co je nejlepší, 
- je veden k tomu, aby na základě teoretických poznatků, pozorování, požitků dospěl k co nejkvalitnějšímu 
sportovnímu výsledku, 
- učí se řešit problémy vzniklé při sportu, zvláště pak adekvátně reagovat na zranění své i spolužáků. 
Kompetence k řešení problémů - II. stupeň: 
- hledá vhodná taktická řešení v individuálních i kolektivních sportech, 
- vnímá problémové situace a plánuje způsob řešení problémů, 
- kriticky myslí, 
- je schopen obhájit svá rozhodnutí, 
- přemýšlí o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledá cesty k jeho odstranění. 

Kompetence komunikativní: 
Kompetence komunikativní - I. stupeň: 
- zdokonaluje se ve verbální i neverbální komunikaci, 
- je veden ke slušné omluvě, k procvičování rychlé a účinné komunikace se spoluhráči při hrách a soutěžích, 
- rozvíjí slovní zásobu při komunikaci ve sportovní terminologii, učí se chápat gesta učitele jako rozhodčího, 
- je veden ke spolupráci řešení zadávaných úkolů, k zájmu o názory, náměty a zkušenosti ostatních dětí. 
Kompetence komunikativní - II. stupeň: 
- snaží se kultivovaně komunikovat jak se spolužáky, tak s dospělými, 
- je otevřen k vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva, 
- diskutuje o taktice družstva, 
- rozvíjí schopnost přijímat a zpracovávat jiné názory než své, 
- získává záznamy a obrazové materiály ze sportovních činností a prezentuje je. 

Kompetence sociální a personální: 
Kompetence sociální a personální - I. stupeň: 
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- spolupracuje v družstvech, 
- aktivně se podílí na tvorbě pravidel i hodnocení jejich dodržování, 
- je veden k zodpovědnosti za kvalitu vlastního výkonu v souvislosti se zodpovědností za kvalitu výkonu 
celého družstva (skupiny), 
- je podporován v aktivitách vedoucích k organizaci her a soutěží, 
- je veden k vnímání odlišnosti každého člověka a navozování pocitu vlastní zodpovědnosti za péči o své zdraví. 
Kompetence sociální a personální - II. stupeň: 
- dodržuje zásady Fair Play, 
- spolupracuje ve skupině, kolektivu sportovního družstva, 
- prezentuje a podporuje myšlenky olympijského hnutí. 

Kompetence občanské: 
Kompetence pracovní - I. stupeň: 
- je veden k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, 
- využívá osvojené dovednosti a znalosti v další praxi, 
- je veden k povinnosti seznámit se s pravidly a řídit se jimi. 
Kompetence občanské - II. stupeň: 
- respektuje ostatní názory, 
- aktivně se zapojuje do sportovních aktivit, 
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace, 
- využívá znalosti 1. pomoci při úrazech lehčího charakteru, 
- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany svého zdraví. 

Kompetence pracovní: 
Kompetence občanské - I. stupeň: 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, 
- je veden k zodpovědnému přístupu k bezpečnosti a péči o zdraví své i zdraví ostatních, 
- směřuje k osvojení zdravého životního stylu a k ochraně životního prostředí. 
Kompetence pracovní - II. stupeň: 
- je si vědom nebezpečí, které vyplývá z používání drog a jiných škodlivin na zdraví, 
- zpracovává a prezentuje naměřené výkony, 
- uvědomuje si možná rizika při pohybových činnostech a snaží se je minimalizovat, 
- je veden k efektivitě při organizace vlastní práce. 
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Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  

Pohybový režim žáka 
- uplatňuje pohyb a zná jeho význam  

Příprava před pohybovou činností, rozcvička 

Zdravotně zaměřené činnosti 
- správné držení těla 
- průpravná, kompenzační, relaxační cvičení 

- zvládá jednoduché pohybové činnosti a usiluje o jejich zlepšení  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace 
pohybu 

- spolupracuje při týmových hrách a soutěžích  

Hygiena při TV - dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se  

Bezpečnost při pohybových činnostech - reaguje na základní pokyny a povely učitele  

2. Pohybové hry  

Hry s různým zaměřením 
- spolupracuje při hrách a zná jejich pravidla  

Využití netradičního náčiní, pohybová tvořivost 

3. Základy gymnastiky  

Průpravná cvičení akrobacie 
- zvládá základní průpravná gymnastická cvičení  

Cvičení s náčiním a na nářadí 

4. Rytmické a kondiční cvičení pro děti  

Cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem - umí vyjádřit jednoduchou melodii pohybem  

Základy estetického pohybu 
- snaží se o estetické držení těla  

Jednoduché tance 

5. Základy atletiky  
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Rychlý běh 
- zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky  

Motivovaný vytrvalý běh 

Skok do dálky - zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky  

Hod míčkem - zvládá základní techniku hodu míčkem  

6. Základy sportovních her  

Manipulace s míčem 

- zná a je schopen hrát některé pohybové hry s využitím náčiní  Herní činnosti jednotlivce 

Spolupráce ve hře 

7. Turistika a pobyt v přírodě  

Chůze v terénu, ochrana přírody - zná význam pobytu v přírodě  

8. Činnosti podporující pohybové učení  

Komunikace a organizace v TV, zásady jednání a chování, pravidla, měření a 
posuzování pohybových dovedností 

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zná a je schopen hrát některé pohybové hry 
s využitím náčiní 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - učí se porozumět pojmům a výrazům 
při praktické činnosti 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- spolupracuje při hrách a zná jejich pravidla <-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - chápe a dodržuje pokyny vyučujícího 

- zvládá jednoduché pohybové činnosti a 
usiluje o jejich zlepšení 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - dodržuje správné pořadí písmen a 
úplnost slova 

- umí vyjádřit jednoduchou melodii pohybem <-- Hudební výchova -> 1. ročník -> - ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

- spolupracuje při hrách a zná jejich pravidla <-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - učí se interpretovat v přiměřeném 
rozsahu čtený text 

- spolupracuje při hrách a zná jejich pravidla <-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - umí přednášet a reprodukovat text 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  

Pohybový režim žáka - uplatňuje pohyb a zná jeho význam  

Příprava před pohybovou činností, rozcvička - zvládá jednoduché pohybové činnosti, činnosti prováděné ve skupině  
a usiluje o jejich zlepšení  

Zdravotně zaměřené činnosti 
- správné držení těla 
- průpravná, kompenzační, relaxační cvičení 

- spolupracuje při týmových hrách a soutěžích  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivostia koordinace 
pohybu 

- spolupracuje při týmových hrách a soutěžích  

Hygiena při TV - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti  

Bezpečnost při pohybových činnostech - reaguje na základní pokyny a povely učitele  
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2. Pohybové hry  

Hry s různým zaměřením 
- spolupracuje při hrách a zná jejich pravidla  

Využití netradičního náčiní, pohybová tvořivost 

3. Základy gymnastiky  

Průpravná cvičení akrobacie 
- zvládá základní průpravná gymnastická cvičení  

Cvičení s náčiním a na nářadí 

4. Rytmické a kondiční cvičení pro děti  

Cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem 
- umí vyjádřit jednoduchou melodii pohybem  

Základy estetického pohybu 

Jednoduché tance 
- snaží se o estetické držení těla  

Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

5. Základy atletiky  

Rychlý běh 

- zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky  Motivovaný vytrvalý běh 

Skok do dálky 

Hod míčkem - zvládá základní techniku hodu míčkem  

6. Základy sportovních her  

Manipulace s míčem 

- zná a je schopen hrát některé pohybové hry s využitím náčiní  
Herní činnosti jednotlivce 

Spolupráce ve hře 

Průpravné hry 

7. Turistika a pobyt v přírodě  

Chůze v terénu, ochrana přírody 

- zná význam pobytu v přírodě  
Chování v dopravních prostředcích při přesunu 

Plavání – hygiena, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké 
dovednosti 

8. Činnosti podporující pohybové učení  
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Komunikace a organizace v TV, zásady jednání a chování, pravidla, měření a 
posuzování pohybových dovedností 

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti 

--> Prvouka -> 2. ročník -> - uplatňuje základní návyky osobní hygieny 

- umí vyjádřit jednoduchou melodii pohybem --> Hudební výchova -> 2. ročník -> - ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

- zná význam pobytu v přírodě <-- Prvouka -> 2. ročník -> - seznamuje se s ochranou přírody 

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti 

<-- Prvouka -> 2. ročník -> - rozlišuje rozdíl mezi úrazem a nemocí, pozná 
příznaky, dokáže poskytnout první pomoc při drobných poraněních 

- umí vyjádřit jednoduchou melodii pohybem <-- Hudební výchova -> 2. ročník -> - ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 
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Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  

Pohybový režim žáka, délka a intenzita pohybu - ví, že je pohyb vhodný ke zdravému růstu a zařazuje jej pravidelně do 
svého denního režimu  

Příprava před pohybovou činností, rozcvička, uklidnění, napínací a 
protahovací cvičení 

- uvědomuje si důležitost správného a přesného provedení pohybu, zná 
několik základních cviků  

Zdravotně zaměřené činnosti 
- správné držení těla 
- průpravná, kompenzační, relaxační cvičení a jejich praktické využití 

- zvládá jednoduché pohybové činnosti, vedoucí ke správnému držení těla  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace 
pohybu 

- spolupracuje při týmových hrách a soutěžích  

Hygiena při TV, vhodné oblečení a obutí - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti  

Bezpečnost při pohybových činnostech, v šatně, při manipulaci s nářadím, 
náčiním a pomůckami 

- reaguje na základní pokyny a povely učitele  

První pomoc v podmínkách TV - umí ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc  

2. Pohybové hry  

Hry s různým zaměřením - spolupracuje při hrách a zná jejich pravidla  

Využití netradičního náčiní, pohybová tvořivost - umí si pro pohybovou hru vytvořit nové náčiní  

3. Základy gymnastiky  

Průpravná cvičení, akrobacie 
- umí kotoul vpřed a vzad  

Cvičení s náčiním a na vhodném nářadí 
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4. Rytmické a kondiční cvičení pro děti  

Cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem 

- dovede pohybem vyjadřovat výrazně rytmický a melodický doprovod  
Základy estetického pohybu 

Jednoduché tance 

Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

5. Základy atletiky  

Rychlý běh 
- zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky  
- umí vydat povely pro start  

Motivovaný vytrvalý běh 

Skok do dálky, do výšky 

Hod míčkem - zvládá základní techniku hodu míčkem  
 

6. Základy sportovních her  

Manipulace s míčem či jiným vhodným náčiním 
- zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a dovede je využívat  
- chápe základní role a hráčské funkce v družstvu, zvládá herní činnosti a 
uplatňuje zásady fair play  

Herní činnosti jednotlivce 

Spolupráce ve hře 

Průpravné hry, utkání s upravenými pravidly 

7. Turistika a pobyt v přírodě  

Chůze v terénu, ochrana přírody - zná význam pobytu v přírodě  

Chování v dopravních prostředcích při přesunu - ví, jak se má chovat v dopravních prostředcích  

8. Plavání  

Hygiena, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden 
plavecký způsob, pomoc při tonutí 

- ví, jaké jsou zásady hygieny a bezpečnosti při plavání a dovede je s pomocí 
uplatňovat  

- umí pojmenovat základní činnosti ve vodě, zvládá jeden plavecký styl  

9. Činnosti podporující pohybové učení  

Komunikace a organizace v TV, zásady jednání a chování, zjednodušená 
pravidla, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o 
pohybových činnostech 
 

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci  

- ví, kde je možné získat informace o TV a sportu  
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - uplatňuje základní návyky osobní hygieny 

- dovede pohybem vyjadřovat výrazně 
rytmický a melodický doprovod 

--> Hudební výchova -> 3. ročník -> - ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

- ví, jak se má chovat v dopravních 
prostředcích 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - pozná a pojmenuje riziková místa a situace v 
dopravě a dokáže na ně správně reagovat 

- zná význam pobytu v přírodě --> Prvouka -> 3. ročník -> - chápe důležitost ochrany přírody 

- ví, jaké jsou zásady hygieny a bezpečnosti 
při plavání a dovede je s pomocí uplatňovat 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - uplatňuje základní návyky osobní hygieny 

- zná význam pobytu v přírodě <-- Prvouka -> 3. ročník -> - uvědomuje si vliv člověka na krajinu 

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti 

<-- Prvouka -> 3. ročník -> - uplatňuje základní návyky osobní hygieny 

- zvládá jednoduché pohybové činnosti, 
vedoucí ke správnému držení těla 

<-- Hudební výchova -> 3. ročník -> - ztvárňuje pohybem znějící hudbu, zvládá 
jednoduché lidové tance 

- zná význam pobytu v přírodě <-- Pracovní činnosti -> 3. ročník -> - uvědomuje si nebezpečnost některých 
rostlin 
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Tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  

Význam pohybu pro zdraví - chápe, že pravidelný pohyb pomáhá ke zdravému tělesnému a duševnímu 
rozvoji  

Hygiena při TV - dodržuje základní hygienické návyky ve sportovním prostředí  

Vhodné oblečení a obutí - užívá vhodné oblečení a obutí  

Bezpečnost při pohybových činnostech - ošetří menší poranění, v případě vážného zranění přivolá lékaře  

2. Pohybové hry  

Rozvoj pohybových dovedností - s ohledem na individuální předpoklady zvládá osvojované pohybové 
dovednosti  

Pohybová tvořivost - vytváří varianty pohybových her  

Hry, soutěže a jejich pravidla - zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly  

3. Základy sportovních her  

Rozvoj herní dovedností a herního myšlení - uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností a 
herního myšlení  

Rozhodování - pomáhá při rozhodování  

Výsledky utkání - zaznamenává výsledky utkání  

4. Turistika a pobyt v přírodě  

Chování v dopravních prostředcích - vhodně se chová v dopravních prostředcích  

Chůze v terénu - zvládá základní pohyb v mírně náročném terénu se zátěží  

Ochrana přírody - chová se ohleduplně k přírodě  

5. Základy atletiky  
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Rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh - chápe význam rychlého a vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti  

Skok do dálky nebo do výšky - zvládá základní techniku skoku do dálky a do výšky  

Hod míčkem - ovládá základní techniku hodu míčkem  

Pohybová činnosti spolužáků - zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka  

6. Základy gymnastiky  

Pokyny a povely - dbá pokynů a povelů vyučujícího  

Průpravná cvičení - dbá pokynů při průpravných cvičeních  

Akrobacie - zvládá převážně samostatně kotoul vpřed a vzad  

Cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti - cvičí s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti  

7. Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem - zvládá v souladu s individuálními předpoklady kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem  

Základy estetického pohybu - snaží se samostatně o estetické vyjádření pohybu  

Vyjádření melodie a rytmu pohybem - vyjadřuje melodii a rytmus pohybem  

Jednoduché tance - zná valčíkový a polkový krok  

8. Činnosti podporující pohybové učení  

Komunikace v TV 
- rozumí základnímu tělocvičnému názvosloví  

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností 

Povely, signály - reaguje na smluvené povely, signály  

Organizace při TV - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti nebo soutěže na úrovni třídy  

Zásady jednání a chování 
- jedná v duchu fair play  

Fair play 

Přestupky ve hrách - adekvátně reaguje na rozpoznané přestupky  

Respekt ke spoluhráčům - respektuje opačné pohlaví  

Měření pohybových výkonů - změří základní pohybové výkony  

Posuzování pohybových výkonů - porovná pohybové výkony s předchozími výsledky  

Zdroje informací o pohybových činnostech - zjišťuje informace o pohybových a sportovních akcích ve škole i v místě 
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Tělesná výchova 4. ročník  

Sportovní akce ve škole a v místě bydliště svého bydliště  

9. Zdravotní tělesná výchova v rámci povinné tělesné výchovy  

Správné držení těla - uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních 
činnostech  

Správné držení základních cvičebních poloh - správné dodržování základních cvičebních poloh  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

 

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- s ohledem na individuální předpoklady 
zvládá osvojované pohybové dovednosti 

--> Hudební výchova -> 4. ročník -> - ztvárňuje hudbu pohybem 

- zvládá základní pohyb v mírně náročném 
terénu se zátěží 

--> Vlastivěda -> 4. ročník -> - orientuje se v přírodě podle mapy 

- snaží se samostatně o estetické vyjádření 
pohybu 

--> Hudební výchova -> 4. ročník -> - ztvárňuje hudbu pohybem 

- změří základní pohybové výkony --> Matematika -> 4. ročník -> - vyhledává, sbírá a třídí data 

- chápe, že pravidelný pohyb pomáhá ke 
zdravému tělesnému a duševnímu rozvoji 

--> Přírodověda -> 5. ročník -> - účelně plánuje svůj denní režim 

- ošetří menší poranění, v případě vážného 
zranění přivolá lékaře 

--> Přírodověda -> 5. ročník -> - dokáže ošetřit drobná poranění, přivolat 
lékařskou pomoc a ovládá základní obvazovou techniku 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- chápe, že pravidelný pohyb pomáhá ke 
zdravému tělesnému a duševnímu rozvoji 

<-- Informatika -> 4. ročník -> - ví na koho se obrátit v případě kyberšikany 

- chová se ohleduplně k přírodě <-- Vlastivěda -> 4. ročník -> - orientuje se v přírodě podle mapy 

- zvládá základní pohyb v mírně náročném 
terénu se zátěží 

<-- Vlastivěda -> 4. ročník -> - orientuje se v přírodě podle mapy 

- vyjadřuje melodii a rytmus pohybem <-- Hudební výchova -> 4. ročník -> - ztvárňuje hudbu pohybem 

    

 

 

Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  

Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu - podílí se na tvorbě pravidelného pohybového režimu  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 
pohybu 

- rozvíjí svou rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost, koordinaci při různých 
pohybových činnostech  

Příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení 

- zvládá základní přípravu organismu před a po činnosti zařazuje do 
pohybového režimu zdravotně zaměřené činnosti a cvičení  

Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže, 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a 
jejich praktické využití 

Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

- používá pravidla hygieny při pohybových činnostech  
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Tělesná výchova 5. ročník  

Bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 

- dbá bezpečnosti při pohybových a jiných činnostech  

- reaguje přiměřeně při úrazu spolužáka  

2. Pohybové hry  

Pohybové hry - s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity, 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení, pohybová tvořivost 

- zvládá pohybové dovednosti s různým zaměřením  

- vytváří různé varianty pohybových her  

3. Základy gymnastiky  

Průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající 
velikosti a hmotnosti 

- zvládá základy gymnastiky (cvičení na žíněnce, na hrazdě, na koze, 
na švédských bednách, na kruzích a dalším nářadí)  

4. Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy 
estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance 

- zvládá kondiční cvičení s hudbou  

- zvládá základy estetického pohybu, jednoduchého tance  

- zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka  

Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky - reaguje na pokyny při pohybové činnosti  

- provádí přetahy a přetlaky  

5. Základy atletiky  

Rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod 
míčkem 

- zvládá základy atletiky (rychlý a vytrvalý běh, skok do dálky a výšky,  
hod míčkem)  

6. Základy sportovních her  

Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a 
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, 
utkání podle zjednodušených pravidel minisportů 

- manipuluje s různým herním náčiním  

- provádí herní činnosti jednotlivce, při spolupráci ve hře  

7. Turistika a pobyt v přírodě  

Přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v 
terénu, táboření, ochrana přírody 

- chová se bezpečně a adekvátně v probíhající činnosti  

8. Činnosti podporující pohybové učení  

Komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály 

- používá základní tělocvičné názvosloví  

- cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení  
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Organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí 

- organizuje jednoduché pohybové činnosti  

Zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly - jedná v duchu fair play  

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her, závodů, 
soutěží 

- dodržuje pravidla pohybových činností  

- reaguje adekvátně na nedodržení pravidel  

Měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní 
pohybové testy 

- změří pohybové výkony a porovná je  

Zdroje informací o pohybových činnostech - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách  

- získává potřebné informace  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zvládá základy estetického pohybu, 
jednoduchého tance 

--> Hudební výchova -> 5. ročník -> - ztvárňuje hudbu pohybem 

- vytváří různé varianty pohybových her <-- Matematika -> 5. ročník -> - umí jednoduché výpočty povrchu krychle, 
kvádru, vyvozené z výpočtů obsahů čtverce a obdélníku 

- reaguje přiměřeně při úrazu spolužáka <-- Přírodověda -> 5. ročník -> - dokáže ošetřit drobná poranění, přivolat 
lékařskou pomoc a ovládá základní obvazovou techniku 

- chová se bezpečně a adekvátně v probíhající 
činnosti 

<-- Přírodověda -> 5. ročník -> - uvede příklady zásad ochrany přírody a 
životního prostředí a používá je v praktickém životě 
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Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  

Poučení o bezpečnosti během hodin TV - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu a usiluje o 
zlepšení své tělesné zdatnosti  

První pomoc - v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením 
a obuví  

Správné držení těla, zvyšování kloubní pohyblivosti, správné dýchání - připravuje a uklízí nářadí a náčiní  

Drogy a anabolika-doping-proč sportovci dopují 

- odmítá drogy a jiné škodliviny  Druhy drog, drogová závislost 

Anabolika ve sportu, jejich škodlivost na zdraví člověka 

Seznámení s osobní hygienou při pohyb. aktivitách, zásady bezpečného 
používání sportovních potřeb a nářadí 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování v přírodě a na méně známém 
prostředí sportovišť, předvídá možné nebezpečí úrazu, uplatňuje pravidla 
hygieny  

- uplatňuje myšlenky olympismu – fair play, ochrana přírody při sportu, 
pomoc handicapovaným  

Individuální rozcvičení, strečink - vysvětlí význam přípravy organismu před cvičením  

Celkové posílení svalů jako prevence a korekce dysbalancí ZOZ - vysvětlí význam uklidnění organismu po hlavním cvičení 

Základy 1. pomoci, tel. čísla 1. pomoci, odsun raněného, ošetření poranění - zvládá dopomoc a záchranu při cvicích  

Pohybové hry – závody týmů i jednotlivců = opičí dráha atd. - rozliší vhodné a nevhodné pohybové činnosti  

Tělocvičné názvosloví, smluvené povely, gesta, signály - plní zodpovědně pokyny učitele  

- používá osvojené názvosloví na úrovni žáka, diváka, rozhodčího  

Historie OH, symboly olympismu, olympijská přísaha, MOV, ČOV - dokáže vyjmenovat české sportovní legendy i současné vrcholové 
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sportovce  

2. Sportovní gymnastika  

Akrobacie - kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové 
dovednosti  

- uplatňuje osvojené pohybové dovednosti ve hře, soutěži a rekreační 
činnosti  

- posoudí pohybový projev spolužáka  

Přeskok – skoky odrazem z trampolíny, z můstku, náskok do dřepu na kozu, 
roznožka přes kozu našíř 

- zvládne průpravná cvičení na přeskok přes kozu našíř, ukáže roznožku přes 
kozu našíř  

- předvede na kruzích kotoul vpřed a vzad, rotaci kolem osy, předvede svis 
vznesmo, svis střemhlav  

Kruhy – kotoul vpřed a vzad, rotace kolem své osy, svis vznesmo a střemhlav - dovede z osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je  

- ukáže na hrazdě po čelo jednoduchou sestavu  

Hrazda po čelo – náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin, kotoul vpřed - dovede využít gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a pro správné 
držení těla  

- zvládá základní estetické držení těla  

3. Kondiční cvičení  

Cvičení na posílení svalstva a ohebnosti páteře - vyjmenuje základní druhy cvičení a pohybu s hudbou  

- zvládá základní aerobní cvičení s hudbou  

Cvičení s medicinbaly - vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a 
obratnosti  

Šplh na tyči, přeskoky přes švihadlo - předvede šplh na tyči  

- používá při cvičeních krátké a dlouhé švihadlo, plný míč  

4. Atletika  

Průpravná běžecká cvičení – atletická abeceda - uběhne 50 m a 60 m  

Rozvoj rychlosti - uběhne 50 m a 60 m  

Rychlé starty (ze stoje, dřepu, lehu, ..) - používá základní průpravná cvičení pro osvojení základních atletických 
činností  Rychlé běhy s postupným zrychlením 
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Nácvik nízkého a polovysokého startu - ukáže nízký a polovysoký start  

Běh hladký na 50m z polovysokého a nízkého startu - používá základní průpravná cvičení pro osvojení základních atletických 
činností  

Skok do dálky z místa - ukáže skok do dálky z místa  

Hod míčkem a granátem - ukáže základní techniku hodu míčkem (D), hodu granátem (H)  

Pravidla daných disciplín - vyjmenuje základní pravidla atletických soutěží  

5. Sportovní hry  

Seznámení s pravidly vybíjené, přehazované - vyjmenuje základní pravidla sportovních her  

- vysvětlí základní pojmy osvojovaných činností, základní označení  
a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních 
her  

Práce s výsledkovou listinou - dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování  

Utužování kolektivu – význam týmového ducha - realizuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, diváka, 
rozhodčího, organizátora  

Principy slušného chování ve sportu - dokáže prohrávat – podání ruky soupeři  

Turistika a pobyt v přírodě - příprava akce, pravidla bezpečnosti v roli 
chodce a cyklisty, přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 
zajištění potravy, vody, tepla 

- používá základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště a 
nejznámější sportovní hry  

Fotbal - zvládá základní zpracování míče (převzetí, tlumení), vedení míče  

Průpravná cvičení formou soutěží v týmu na přihrávky, vedení míče, střelbu - realizuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, diváka, 
rozhodčího, organizátora  

- dokáže spolupracovat v týmu, akceptuje kapitána, uplatňuje herní taktiku v 
týmu  

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, 
střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, 
zpracování míče, přihrávka, odebírání míče)  

Činnost brankáře – chytání, vyrážení, přihrávání rukou, výkop - předvede základní činnosti brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka 
nohou)  

Vybíjená - hraje vybíjenou a zvládá základní pravidla pro vybíjenou (D)  
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Chytání míče, orientace a základní pohyb po hřišti, nácvik a objasnění 
pravidel, procvičování přihrávek 

Pravidla, hra - realizuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, diváka, 
rozhodčího, organizátora  

- hraje vybíjenou a zvládá základní pravidla pro vybíjenou(D)  

Přehazovaná 
- hraje přehazovanou a zvládá základní pravidla pro přehazovanou  

Rychlé a přesné přihrávky, přehození hřiště a sítě 

Smeč jednoruč i obouruč - při utkání smečuje obouruč, blokuje samostatně a ve dvojici  

Doplňkové sporty - florbal, ringo  
 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- dokáže vyjmenovat české sportovní legendy 
i současné vrcholové sportovce 

--> Dějepis -> 6. ročník -> - vysvětlí význam styků Řeků s okolním světem 

- dokáže vyjmenovat české sportovní legendy 
i současné vrcholové sportovce 

--> Zeměpis -> 6. ročník -> - vysvětlí pojem glóbus a mapa 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

363 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- zvládá základní aerobní cvičení s hudbou --> Hudební výchova -> 6. ročník -> - má rytmické cítění a rytmickou paměť 

- dovede zaznamenat výsledek utkání a 
pomáhat při rozhodování 

--> Matematika -> 6. ročník -> - provádí početní operace s DČ 

- vyjmenuje základní pravidla sportovních her <-- Matematika -> 6. ročník -> - definuje pojem úhel, osa úhlu 

- ukáže na hrazdě po čelo jednoduchou 
sestavu 

<-- Matematika -> 6. ročník -> - definuje pojem úhel, osa úhlu 

- dovede využít gymnastické cviky pro rozvoj 
své zdatnosti a pro správné držení těla 

<-- Hudební výchova -> 6. ročník -> - dokáže pohybem vyjádřit obsah písně 

- uplatňuje myšlenky olympismu – fair play, 
ochrana přírody při sportu, pomoc 
handicapovaným 

<-- Dějepis -> 6. ročník -> - vysvětlí význam styků Řeků s okolním světem 

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  

Poučení o bezpečnosti během hodin TV - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu  

Seznámení s osobní hygienou při pohybových aktivitách - uplatňuje pravidla hygieny  

První pomoc - předvídá možné nebezpečí úrazu  

- v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením 
a obuví  

Správné držení těla, zvyšování kloubní pohyblivosti, správné dýchání - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti  

- vysvětlí význam přípravy organismu před cvičením  
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Drogy a anabolika – doping – proč sportovci dopují 

- odmítá drogy a jiné škodliviny  Druhy drog, drogová závislost 

Anabolika ve sportu, jejich škodlivost na zdraví člověka 

Zásady bezpečného používání sportovních potřeb a nářadí - uplatňuje vhodné a bezpečné chování v přírodě a na méně známém 
prostředí sportovišť  

- připravuje a uklízí nářadí a náčiní  

- rozliší vhodné a nevhodné pohybové činnosti  

Individuální rozcvičení, strečink - předvídá možné nebezpečí úrazu  

- vysvětlí význam uklidnění organismu po hlavním cvičení  

Celkové posílení svalů jako prevence a korekce dysbalancí ZOZ - vytváří vlastní pohybové představy  

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové 
dovednosti  

- uplatňuje osvojené pohybové dovednosti ve hře, soutěži,a rekreační 
činnosti  

- posoudí pohybový projev spolužáka  

Základy 1. pomoci, tel. čísla 1. pomoci, odsun raněného, ošetření poranění - v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením 
a obuví  

- uplatňuje znalosti 1. pomoci  

Pohybové hry – závody týmů i jednotlivců = opičí dráha atd. - dokáže vysvětlit účinky nejčastěji používaných cvičení  

- rozpozná své pohybové přednosti a nedostatky a s pomocí učitele je 
ovlivňuje  

- dovede prožívat cvičení a soustředit se na správné a přesné provedení 
pohybu  

Tělocvičné názvosloví, smluvené povely, gesta, signály - plní zodpovědně pokyny učitele, zvládá dopomoc a záchranu  

Historie OH, symboly olympismu, olympijská přísaha, MOV, ČOV - uplatňuje myšlenky olympismu – fair play, ochrana přírody při sportu, 
pomoc handicapovaným  

- dokáže vyjmenovat české sportovní legendy i současné vrcholové 
sportovce  
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2. Sportovní gymnastika  

Akrobacie - stoj na lopatkách, průpravná cvičení na stoj na rukou s 
dopomocí - dovede stoj na lopatkách, stoj na rukou s dopomocí  

Stoj na rukou s dopomocí 

Přemet stranou s dopomocí  

Akrobatická sestava s použitím známých cviků – kotouly, poskoky, obraty - dokáže předvést krátkou akrobatickou sestavu – kotoulové řady vpřed  
a vzad  

Kotoul letmo přes lavičku - ukáže kotoul letmo, přemet stranou s dopomocí  

Krátké sestavy (zhruba o třech cvicích, př. kotoul vpřed s výskokem, 
holubička, kotoul vzad do kleku) 

- dokáže předvést krátkou akrobatickou sestavu – kotoulové řady vpřed  
a vzad  

Přeskok – průpravná cvičení na přeskok, roznožka a skrčka přes kozu - dovede roznožku přes kozu našíř s oddáleným můstkem, skrčku přes kozu 
našíř s oddáleným můstkem, skrčku přes kozu našíř  

Skoky na trampolínce - předvede základní skoky na trampolínce odrazem snožmo a výskok 
s roznožením a skrčením přednožmo, předvede výmyk jednonož s dopomocí 
a přešvihy ve vzporu na hrazdě  

Kruhy – svis vznesmo, střemhlav, komíhání, opakování ze 6. tř. - váha na P/L noze  

Hrazda po čelo – náskok do vzporu, přešvih únožmo P/L, kotoul vpřed, 
zákmihem seskok 

- dokáže předvést lehkou sestavu na hrazdě  

Výmyk na hrazdě - dokáže předvést lehkou sestavu na hrazdě  

3. Kondiční cvičení  

Cvičení na posílení svalstva a ohebnosti páteře - dovede z osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je  

- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích 
 (s dopomocí učitele)  

- vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti  
a obratnosti  

Šplh na tyči a na laně - předvede šplh na tyči a na laně  

Kruhový trénink - vysvětlí pojem kruhový trénink  

Soulad pohybu s hudebním doprovodem, vnímání těla a hudby - cvičení na stanovištích s hudbou  
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- cvičení s náčiním při hudebním doprovodu  

4. Atletika  

Nácvik povelů, úprava doskočiště a terénu pro běh - používá aktivně základní osvojované pojmy  

Atletická abeceda - změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách  

Rozvoj rychlosti 
- rozvíjí vytrvalost jako příprava na 800m  

Běh na 60 m, 800 m – rozvoj vytrvalost 

Průpravná cvičení na skok do dálky z rozběhu - upraví doskočiště, připraví start běhu a vydá povely pro start  

- dokáže skočit do dálky s rozběhem  

5. Sportovní hry  

Chytání míče - zvládá základní herní činnosti jednotlivce s mezidopadem (odbití obouruč 
vrchem, spodem, přihrávka, nahrávka, podání spodní)  

Orientace a základní pohyb po hřišti - vysvětlí základní pojmy osvojovaných činností, základní označení  
a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních 
her  

- používá základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště  
a nejznámější sportovní hry  

Osvojení základních pravidel sportovních her - vyjmenuje základní pravidla sportovních her  

- dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování  

Turistika a pobyt v přírodě - příprava akce, pravidla bezpečnosti v roli 
chodce a cyklisty, přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 
zajištění potravy, vody, tepla 

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce s mezidopadem (odbití obouruč 
vrchem, spodem, přihrávka, nahrávka, podání spodní)  

Fotbal - zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, 
střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, 
zpracování míče, přihrávka, odebírání míče)  

- předvede základní činnosti brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka 
nohou)  

Opakování cvičení ze 6. třídy + uvolňování a obcházení soupeře s míčem, 
výběr místa, obsazování prostoru, odebírání míče 

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce s mezidopadem (odbití obouruč 
vrchem, spodem, přihrávka, nahrávka, podání spodní)  
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Volejbal - zvládá utkání s mezidopadem  

Teoretické základy, taktika hry - zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci spoluhráčů, učitele)  

Nácvik odbití obouruč vrchem i spodem, hra s mezidopadem míče 
- zná správný postoj při přihrávce  

Přihrávka, nahrávka, podání spodní 

Hra 2:2, 3:3. - zvládá utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2, 3 proti 3 vysvětlí základy 
herních systémů (střední hráč u sítě je nahrávačem)  

Basketbal 

- zvládá dribling P/L rukou bez očního kontaktu a za chůze  
 

Správný postoj při přihrávce 

Driblingová abeceda (kroužení kolem těla, osmička, atd.) 

Dribling P/L rukou ve stoji, lehu, sedu, atd. bez očního kontaktu 

Dribling spojený s chůzí 

Přihrávka jednoruč a obouruč 
- zvládá přihrávku jednoruč a obouruč  

Doplňkové sporty - florbal, ringo 

Úpoly 
- dokáže vysvětlit význam úpolů  

Význam úpolů pro sebeobranu, přetahy, přetlaky, pády vpřed a vzad 
kotoulem přes rameno a vzad do kolébky - předvede pády vpřed a vzad  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vytváří vlastní pohybové představy --> Hudební výchova -> 7. ročník -> - spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

- cvičení na stanovištích s hudbou --> Hudební výchova -> 7. ročník -> - spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

- uplatňuje znalosti 1. pomoci --> Fyzika -> 7. ročník -> - dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s 
elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti 
ochrany před zkratem, první pomoc při zásahu el. proudem 

- vyjmenuje základní pravidla sportovních her <-- Matematika -> 7. ročník -> - vypočítá obvod a obsah rovnoběžníků 

- cvičení na stanovištích s hudbou <-- Hudební výchova -> 7. ročník -> - spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

- cvičení s náčiním při hudebním doprovodu <-- Hudební výchova -> 7. ročník -> - pohybem reaguje na znějící hudbu s 
využitím jednoduchých gest a tanečních kroků 

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  

Správné držení těla, zvyšování kloubní pohyblivosti, správné dýchání - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu a  

- plní zodpovědně pokyny učitele  

- zvládá dopomoc a záchranu při cvicích  

Drogy a anabolika-doping-proč sportovci dopují 
- odmítá drogy a jiné škodliviny  

Druhy drog, drogová závislost 
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Anabolika ve sportu, jejich škodlivost na zdraví člověka 

Poučení o bezpečnosti během hodin TV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování v přírodě a na méně známém 
prostředí sportovišť, předvídá možné nebezpečí úrazu, uplatňuje pravidla 
hygieny  

- vysvětlí význam přípravy organismu před cvičením  

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové 
dovednosti  

Seznámení s osobní hygienou při pohyb. aktivitách, zásady bezpečného 
používání sportovních potřeb a nářadí 

- připravuje a uklízí nářadí a náčiní  

Individuální rozcvičení, strečink - vysvětlí význam uklidnění organismu po hlavním cvičení  

- v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením 
a obuví  

Celkové posílení svalů jako prevence a korekce dysbalancí ZOZ - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti  

- rozliší vhodné a nevhodné pohybové činnosti  

Základy 1. pomoci, tel. čísla 1. pomoci, odsun raněného, ošetření poranění - uplatňuje znalosti 1. pomoci  

Pohybové hry – závody týmů i jednotlivců = opičí dráha atd. - uplatňuje osvojené pohybové dovednosti ve hře, soutěži a rekreační 
činnosti  

- posoudí pohybový projev spolužáka  

Tělocvičné názvosloví, smluvené povely, gesta, signály - používá osvojené názvosloví na úrovni žáka, diváka, rozhodčího  

Historie OH, symboly olympismu, olympijská přísaha, MOV, ČOV - uplatňuje myšlenky olympismu – fair play, ochrana přírody při sportu, 
pomoc handicapovaným  

- dokáže vyjmenovat české sportovní legendy i současné vrcholové 
sportovce  

Odhady, přesná měření, práce se stopkami, pásmem - dokáže evidovat sportovní výkony a vyhodnocovat je  

Práce s PC, s tabulkou - zvládá prezentaci a zpracování nashromážděných dat  

Přebírání úkolů od učitele - zorganizuje sám i v týmu jednoduchou soutěžních akci  

2. Gymnastika  

Akrobacie – Stoj na rukou s dopomocí a bez - předvede stoj na rukou s dopomocí i bez, přemet stranou na obě strany s 
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dopomocí  

Přemet stranou s dopomocí na obě strany. Kotouly ve vazbách. 

- dokáže sestavit a zacvičit akrobatickou sestavu z osvojených prvků 
(kotoulové vazby, kotoul letmo, obraty, rovnovážné polohy)  

Kotoul letmo přes lavičku, zmenšenou švédskou bednu, … 

Nácvik akrobatické sestavy s rovnovážnými polohami, obraty a osvojenými 
cviky 

Přeskok – Roznožka přes kozu našíř, skrčka přes švédskou bednu našíř - zvládá skrčku i roznožku přes kozu, švédskou bednu  

Kruhy – komíhání ve svisu, houpání s obraty u předhupu a záhupu, u záhupu 
seskok. Kotoul vpřed a vzad 

- zvládá na kruzích komíhání, houpání s obraty a seskok, kotoul vpřed a vzad  

Hrazda – výmyk odrazem jednonož, přešvihy únožmo P/L, sešin - předvede výmyk na hrazdě, zacvičí sestavu z již osvojených prvků  

Kladinka do 1m – Chůze, obraty, rovnovážné polohy - dokáže na kladině předvést chůzi, obraty, rovnovážné polohy  

Nácvik posilování v kruhovém tréninku pro rozvoj a posílení svalstva - vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti  
a obratnosti  

- vysvětlí pojem kruhový trénink  

Šplh na laně a tyči - předvede šplh na tyči a na laně  

Aerobic – základní názvosloví + sestavy - cvičení na stanovištích s hudbou  

- cvičení s náčiním při hudebním doprovodu  

4. Atletika  

Atletická abeceda - aktivně používá základní osvojené pojmy  

Rozvoj rychlosti – běh 60 m a vytrvalosti – běh 800 m a 1500 m - uběhne 60m a 80m (1500m)  

Štafetová předávka, štafetový běh, běh v terénu do 20 min. - zvládá atletickou abecedu, štafetovou předávku  

- běh v terénu, v součinnosti s během v terénu se dokáže orientovat v mapě, 
pracovat s buzolou – základy orientačního běhu  

Skok daleký s rozběhem - aktivně používá základní osvojené pojmy  

Hod míčkem a granátem - ukáže základní techniku hodu míčkem a granátem, skoku dalekého  

5. Sportovní hry  

Volejbal - zvládá utkání na zmenšeném hřišti, zkouší hru již bez mezidopadu míče  

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce – odbití obouruč vrchem, 
spodem, přihrávka, nahrávka, podání  
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Basketbal - zvládá dribling za chůze i v běhu bez očního kontaktu  

- při hře používá dvojtakt, přihrávky jednoruč a obouruč  

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez míče a s 
míčem, střelba, rozskok, přihrávka)  

- používá při hře osobní obranu  

Fotbal - zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, 
střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, 
zpracování míče, přihrávka, odebírání míče)  

- předvede základní činnosti brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka 
nohou)  

Florbal - pravidla, hra  

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce (střelba z místa i po vedení míče, 
vedení míče, přihrávky, uvolňování hráče  

Turistika a pobyt v přírodě - příprava akce, pravidla bezpečnosti v roli 
chodce a cyklisty, přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 
zajištění potravy, vody, tepla 

- vyjmenuje základní pravidla sportovních her  

- vysvětlí základní pojmy osvojovaných činností, základní označení a 
vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních 
her  

- používá základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště a 
nejznámější sportovní hry  

- zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci spoluhráčů, učitele)  

- dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování  

3. Kondiční a rytmické cvičení  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- odmítá drogy a jiné škodliviny --> Přírodopis -> 8. ročník -> - zná rizika zneužívání návykových látek 

- vysvětlí význam přípravy organismu před 
cvičením 

--> Výchova ke zdraví -> 8. ročník -> - orientuje se v biologických rytmech 

- cvičení s náčiním při hudebním doprovodu --> Hudební výchova -> 8. ročník -> - pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy 

- odmítá drogy a jiné škodliviny <-- Matematika -> 8. ročník -> - řeší slovní úlohy z praxe 

- odmítá drogy a jiné škodliviny <-- Chemie -> 8. ročník -> - chrání před nebezpečnými látkami zdraví své i 
spolužáků 

- cvičení s náčiním při hudebním doprovodu <-- Hudební výchova -> 8. ročník -> - pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy 

- vysvětlí význam uklidnění organismu po 
hlavním cvičení 

<-- Výchova ke zdraví -> 8. ročník -> - navrhne formy aktivního odpočinku 

- odmítá drogy a jiné škodliviny <-- Výchova ke zdraví -> 8. ročník -> - orientuje se v nabídce specializované 
pomoci 

- běh v terénu, v součinnosti s během v 
terénu se dokáže orientovat v mapě, 
pracovat s buzolou – základy orientačního 
běhu 

<-- Zeměpis -> 8. ročník -> - vysvětlí pojmy krajina a životní prostředí 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Činnosti ovlivňující zdraví  

Správné držení těla, zvyšování kloubní pohyblivosti, správné dýchání - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu a usiluje o 
zlepšení své tělesné zdatnosti  

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování v přírodě a na méně známém 
prostředí sportovišť, předvídá možné nebezpečí úrazu, uplatňuje pravidla 
hygieny  

- vysvětlí význam přípravy organismu před cvičením  

Drogy a anabolika-doping-proč sportovci dopují 

- odmítá drogy a jiné škodliviny  Druhy drog, drogová závislost 

Anabolika ve sportu, jeho škodlivost na zdraví člověka 

Poučení o bezpečnosti během hodin TV - vysvětlí význam uklidnění organismu po hlavním cvičení 

Seznámení s osobní hygienou při pohyb. aktivitách, zásady bezpečného 
používání sportovních potřeb a nářadí 

- připravuje a uklízí nářadí a náčiní  

- rozliší vhodné a nevhodné pohybové činnosti  

Individuální rozcvičení, strečink - v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením 
a obuví  

Celkové posílení svalů jako prevence a korekce dysbalancí ZOZ - plní zodpovědně pokyny učitele  

- zvládá dopomoc a záchranu při cvicích  

Základy 1. pomoci, tel. čísla 1. pomoci, odsun raněného, ošetření poranění - uplatňuje znalosti 1. pomoci  

Pohybové hry – závody týmů i jednotlivců = opičí dráha atd. - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové 
dovednosti  

Tělocvičné názvosloví, smluvené povely, gesta, signály - uplatňuje osvojené pohybové dovednosti ve hře, soutěži a rekreační 
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činnosti  

- posoudí pohybový projev spolužáka  

Historie OH, symboly olympiemi, olympijská přísaha, MOV, ČOV - používá osvojené názvosloví na úrovni žáka, diváka, rozhodčího  

- uplatňuje myšlenky olympismu – fair play, ochrana přírody při sportu, 
pomoc handicapovaným  

Odhady, přesná měření, práce se stopkami, pásmem - dokáže evidovat sportovní výkony a vyhodnocovat  

Práce s PC, s tabulkou. - zvládá prezentaci a zpracování nashromážděných dat  

Přebírání úkolů od učitele - zorganizuje sám i v týmu jednoduchou soutěž, akci  

2. Gymnastika  

Akrobacie – přemet stranou P/L bez dopomoci 

- dokáže sestavit a zacvičit akrobatickou sestavu z již osvojených prvků  
Sestava z již osvojených prvků (kotoul vpřed, vzad, kotoul letmo, stoj na 
rukou, stoj na lopatkách, přemet stranou, obraty, poskoky, čertík, 
rovnovážné polohy 

Snaží se hledat chyby a podílet se na jejich korekci - podílí se na nalezení možných chyb v akrobatické sestavě a na jejich 
korekci  

Hrazda – sestava z již osvojených prvků (výmyk, přešvih, podmet, sešin) - na hrazdě zacvičí sestavu z již osvojených prvků  

Kladina – chůze, obraty, poskoky, rovnovážné polohy, jednoduché vazby a 
sestavy 

- na kladině zvládá chůzi, obraty, poskoky, seskoky a náskoky, kotoul s 
dopomocí i bez  

Náskok a seskok z kladiny 

Kotoul s dopomocí i bez 
- dokáže sestavit a zacvičit akrobatickou sestavu z již osvojených prvků  

Rozvoj a posílení síly, rychlosti a obratnosti 

Soutěživé hry - zvládá pravidla fair play při hrách  

3. Kondiční a rytmické cvičení  

Nácvik posilování v kruhovém tréninku pro rozvoj a posílení svalstva - používá při cvičeních krátké a dlouhé švihadlo, plný míč  

- vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a 
obratnosti  

Aerobics – cvičení s hudebním doprovodem, základní názvosloví. - používá při cvičení moderní hudební doprovod  

- zvládá základní cvičební postoje a jednoduché aerobní cviky  
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Tvorba jednoduchých sestav - dokáže zacvičit jednoduchou sestavu  

4. Aletika  

Vrh koulí 3kg, 4kg z místa a sunu – spojení sunu a vrhu - zvládá vrh koulí i ze sunu  

Vytrvalostní běh 1500 m - podílí se na rozvoji vytrvalosti pomocí vytrvalostních běhů  

Běžecká cvičení zaměřená na akceleraci - podílí se na rozvoji rychlosti  

Štafetový běh s předávkou - zvládá štafetový běh s předávkou  

5. Sportovní hry  

Volejbal: - zvládá utkání na zmenšeném hřišti, zkouší hru již bez mezidopadu míče  

Přihrávky spodem, vrchem přes síť, podání spodem i vrchem - zvládá základní herní činnosti jednotlivce – odbití obouruč vrchem, 
spodem, přihrávka, nahrávka, podání, blok, smeč  Blok, smeč. Hra 3:3. Herní kombinace s nahrávačem v zoně III 

Postavení při příjmu a podání. Hra 6:6 - Pravidla - hraje na hřišti klasických rozměrů 6:6  

Basketbal: - osvojuje si a upevňuje pravidla  

Dribling v běhu, slalom 
- zvládá dribling za chůze i v běhu bez očního kontaktu  

Přihrávka jednoruč a obouruč z místa i v pohybu 

Rozskok, dvojtakt z P/L strany - při hře používá dvojtakt, přihrávky jednoruč a obouruč  

Uvolňování hráče s míčem a bez, osobní obrana- Hra na 2 koše, pravidla - zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez míče 
a s míčem, střelba, rozskok, přihrávka)  

- používá při hře osobní obranu  

Fotbal - hra - zná pravidla  

- předvede základní činnosti brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka 
nohou)  

Vybíjená (volná, na kapitány) - zná pravidla  

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování  

- míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení 
hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče)  

Přehazovaná na velkém hřišti - zná pravidla  

- zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, 
střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, 
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zpracování míče, přihrávka, odebírání míče)  

Badminton: - předvede přehození košíčku přes síť  

Základní pravidla badmintonu, bodování, točení hráčů - zvládnutí základních pravidel hry, úchopu pálky, podání, správného 
postoje  Úchop pálky, trénink podání, postoje, hra 

Florbal: 
- zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba)  

Nácvik přihrávky, střelby 

Utkání 4+1, hra - zvládá utkání 4+1  

Turistika a pobyt v přírodě - příprava akce, pravidla bezpečnosti v roli 
chodce a cyklisty, přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 
zajištění potravy, vody, tepla 

- vyjmenuje základní pravidla sportovních her  

- vysvětlí základní pojmy osvojovaných činností, základní označení 
a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních 
her  

- používá základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště  
a nejznámější sportovní hry  

- zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci spoluhráčů, učitele)  

- dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- uplatňuje znalosti 1. pomoci --> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - v případě úrazu umí poskytnout první 
pomoc 

- používá při cvičení moderní hudební 
doprovod 

--> Hudební výchova -> 9. ročník -> - spojuje poslech s pohybovou činností 

- odmítá drogy a jiné škodliviny <-- Chemie -> 9. ročník -> - diskutuje na téma drogy 

- používá při cvičení moderní hudební 
doprovod 

<-- Hudební výchova -> 9. ročník -> - postihuje hudební výrazové prostředky 

- odmítá drogy a jiné škodliviny <-- Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - posuzuje důsledky lidského chování na 
zdraví své i druhých 

     

5.19 Výchova ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Předmět Výchova ke zdraví přináší základní poznatky o člověku pro preventivní ochranu jeho zdraví. Žáci se 
v tomto předmětu učí aktivněrozvíjet a chránit zdraví svoje i ostatních jedinců ve všech jeho složkách 
(sociální, psychické a fyzické) a být za něodpovědný. 
Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně-preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti 
odmítat škodlivélátky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu psychickému a fyzickému ohrožení v 
každodenních i mimořádných situacích.Výchova ke zdraví žákům pomáhá rozšiřovat a prohlubovat 
poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě,člověku i vztazích mezi lidmi a učí je tak dívat 
se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektivdospívajícího jedince a 
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

rozhodovat se ve prospěch zdraví. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v kmenových třídách, učebně PC a na školný zahradě. 
 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v 8., a 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně. 

Integrace předmětů  Výchova ke zdraví 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- zná a používá různé textové zdroje (učebnice, slovníky, internet atd.) 
- propojuje informace z médií k doplnění učiva 

Kompetence k řešení problémů: 
- řeší jednoduché problémové situace 
- umí vytvořit problémovou situaci 
- dochází samostatně k závěrům 

Kompetence komunikativní: 
- komunikuje v průběhu práce ve dvojicích, ve skupinách, při modelových situacích 
- účastní se diskuzí a dokáže argumentovat k jednotlivým tématům 
- používá správné odborné termíny 

Kompetence sociální a personální: 
- v jednoduchých situacích si vyžádá a poskytne pomoc, radu 
- dodržuje stanovená pravidla 
- dokáže spolupracovat s ostatními žáky 

Kompetence občanské: 
- chápe základní kulturní rozdíly ve vztahu k zdraví 
- dokáže posoudit vztah mezi zdravím kulturou a tradicí 
- nachází nenásilné cesty k řešení problémů 
- respektuje názory druhých 

Kompetence pracovní: 
- samostatně uplatňuje znalosti nabyté v hodinách 
- umí poskytnout základní první pomoc 
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

    

Výchova ke zdraví 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Prostředí komunity  

Rodina, škola, parta - uvede význam rolí v rodině  

- objasní, v čem spočívá vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti  

- uvede faktory ovlivňující stabilitu rodiny  

- na příkladech vysvětlí pozitiva a negativa party  

Vztah k druhým lidem - praktikuje chování podporující dobré vztahy  

- uplatňuje formy efektivní a asertivní komunikace  

- na příkladech situačních her, dialogů, uvede, jak lze řešit konflikty v 
komunitě (rodina, parta)  

Přijímání názorů druhých - přijímá, respektuje názory členů skupiny (komunity)  

- aktivně naslouchá názory jiných osob  

- zaujme vlastní postoj k uplatňování zdravého způsobu života  

2. Zásady společenského chování  

Společenské chování - vysvětlí význam dodržování přijatých pravidel soužití  

- v modelových situacích demonstruje pravidla kulturního chování  

3. Zdraví  

Duševní hygiena - objasní pojem zdraví  
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Výchova ke zdraví 8. ročník  

- vysvětlí vztah mezi tělesným, duševním, sociálním zdraví  

- uplatňuje zásady duševní a osobní hygieny  

- vypracuje návrh propagující zdravý životní styl  

Tělesná hygiena - uplatňuje zásady duševní a osobní hygieny  

Režim dne - orientuje se v biologických rytmech  

- rozvrhne si optimálně svůj denní režim  

- vypracuje návrh propagující zdravý životní styl  

Odpovědné chování - navrhne formy aktivního odpočinku  

- vypracuje návrh propagující zdravý životní styl  

Základní lidské potřeby - rozvrhne si optimálně svůj denní režim  

- vypracuje návrh propagující zdravý životní styl  

4. Rizika ohrožující zdraví a jeho prevence  

Psychické onemocnění - uvědomuje si podstatu psychických onemocnění  

Komunikace (média) - dbá na svou bezpečnost při komunikaci přes internet  

- popíše možná nebezpečí na internetu  

- uvědomuje si citlivost osobních údajů či jiných materiálů na internetu  

Kriminalita mládeže - dokáže rozpoznat kriminální čin, je si vědom následků  

Rizika v dopravě - na příkladech uvede, jak se zachová při krizové situaci  

Klasifikace mimořádných událostí - pomocí scének předvede řešení mimořádných událostí dle zadání  

5. Hodnota a podpora zdraví  

Program podpory zdraví - popíše vlastní program péče o osobní zdraví v určitém časovém období  

- napíše (nakreslí) recept na dlouhověkost a dokáže ho obhájit  

Podpora zdravého životního stylu - porovná rozdíly mezi zdravým a nezdravým životním stylem  

- vlastními slovy vysvětlí, proč je důležitá péče o zdraví  

- chápe důležitost péče o zdraví nezávisle na věku  

6. Specializovaná pomoc  

Specializovaná pomoc - orientuje se v nabídce specializované pomoci  
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Výchova ke zdraví 8. ročník  

- samostatně vyhledá v případě potřeby pomoc  

Krizové situace - uplatňuje účelné modely chování v případě šikanování, týrání dítěte  

- uplatňuje přesvědčivou argumentaci vůči vrstevníkům v souvislosti s 
odmítáním návykových látek  

7. Manipulativní reklama a informace  

Bezpečné chování a multimédia - rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost  

- na modelových situacích popíše účinné způsoby chování při ohrožení 
osobního bezpečí  

- vlastními slovy popíše, jak pozná manipulativní chování  

- na konkrétních příkladech rozliší bulvár od informativního zpravodajství  

- kriticky zhodnotí a v praxi si ověří pravdivost reklamy na konkrétní výrobek  

8. Vztahy mezi lidmi  

Mezilidské vztahy v období dospívání - porovná rozdíly mezi zamilovaností, krátkodobou známostí a trvalým 
citovým vztahem  

- uvede příklady možných rizik při výběru životního partnera (dědičné 
choroby, závislosti, …)  

Pohlavně přenosné nemoci a antikoncepce - zobecní postupy chování pro předcházení sexuálních útoků  

- kriticky hodnotí pořady v médiích zobrazující vztahy mezi lidmi  

9. Sebepoznání  

Sebeovládání - porozumí sobě samému  

- zvládá vlastní chování (sebekontrola)  

- uvědomuje si dopady svého jednání a chování  

- zvládá problémové situace  

Identita - uvědomuje si dopady svého jednání a chování  

- zvládá problémové situace  

Hodnotové postoje - je schopen popsat a zdůvodnit svůj žebříček hodnot  

Tělesné, duševní a společenské změny - vysvětlí tělesné a duševní změny v dospívání ( rozdíly mezi chlapci a 
děvčaty )  
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Výchova ke zdraví 8. ročník  

- kultivovaně se chová k opačnému pohlaví  

- chápe dobrý fyzický vzhled a duševní pohodu jako významný předpoklad 
pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti  

- zná programy na podporu ochrany zdraví, aktivně se do nich zapojuje  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- navrhne formy aktivního odpočinku --> Tělesná výchova -> 8. ročník -> - vysvětlí význam uklidnění organismu po 
hlavním cvičení 

- orientuje se v nabídce specializované --> Tělesná výchova -> 8. ročník -> - odmítá drogy a jiné škodliviny 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

pomoci 

- orientuje se v biologických rytmech <-- Tělesná výchova -> 8. ročník -> - vysvětlí význam přípravy organismu před 
cvičením 

    

Výchova ke zdraví 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Vztahy mezi lidmi a jejich soužití  

Vztahy a soužití v prostředí komunity a ve dvojici 
- rodina, škola, skupina vrstevníků, obec, spolky 
- láska, kamarádství, partnerství, manželství, rodičovství 

- pozitivně přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů  

- orientuje se v rolích členů komunity (rodiny, třídy)  

- chápe nezbytnost kvalitního společenského klimatu na zdraví členů 
komunity  

- uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu vztahů v 
komunitě  

2. Vliv změn v životě člověka na jeho chování  

Dětství, puberta, dospívání, tělesné, duševní i společenské změny - podle příkladů rozliší a vysvětlí vztahy mezi zdravím tělesným, duševním a 
společenským  

- posuzuje důsledky lidského chování na zdraví své i druhých  

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví 
- předčasná sexuální zkušenost 
- těhotenství a rodičovství mladých 
- poruchy pohlavní identity 

- snaží se aplikovat poznatky o zodpovědném chování ve vlastním životě  

- chová se kultivovaně k opačnému pohlaví  

- optimálně reaguje na změny v období dospívání  

3. Zdravý způsob života a péče o zdraví  
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

Výživa a zdraví 
- zásady zdravého stravování 
- vliv životních podmínek a stravování na zdraví 
- poruchy příjmu potravy 

- diskutuje o problematice zdraví a zdravé výživy  

- chápe nezbytnost pohybu a zdravé výživy jako prevence proti civilizačním 
chorobám  

Tělesná a duševní hygiena 
- zásady osobní intimní a duševní hygieny 
- otužování a význam pohybu pro zdraví 
- režim dne 

- zná způsoby nakažení, a prevence před nakažením pohlavními nemocemi  

- svým chováním neohrožuje zdraví své ani druhých  

Ochrana před chorobami, chronickým onemocněním a úrazy 
- bezpečné způsoby chování 
- pohlavně přenosné choroby, AIDS, hepatitidy 
- zdravotní a preventivní lékařská péče 
- odpovědné chování v situacích úrazů a život ohrožujících stavů (v 
domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě) 
- zásady první pomoci 
- vliv prostředí na jedince 

- v případě zdravotních komplikací vyhledá odbornou pomoc  

- v případě úrazu umí poskytnout první pomoc  

Stres a jeho vztah ke zdraví - techniky k překonávání únavy a stresu - aplikuje zdravé stravovací návyky ve svém životě  

- využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k 
regeneraci organismu  

- předchází stresovým situacím  

4. Prevence zdraví a rizika, která je ovlivňují  

Civilizační nemoci - zdravotní rizika, prevence, lékařská péče - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem 
civilizačních chorob  

Autodestruktivní závislosti 
- rizika zneužívání návykových látek 
- patologická závislost na hazardu a počítači 

- diskutuje o rizicích spojených s aplikací návykových látek a hráčskou 
závislostí  

- uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při styku se 
sociálně patologickými jevy  

- v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc  

Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita - vůči svým spolužákům se chová ohleduplně  
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

- šikana a projevy násilí 

- formy sexuálního zneužívání dětí a komunikace s odbornou pomocí 

Bezpečné chování 
- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi 
- pohyb v rizikovém prostředí 
- konfliktní a krizové situace 

- vůči svým spolužákům se chová ohleduplně  

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
- bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech 
- bezpečnost v dopravě 
- znalost pravidel silničního provozu 

- zná pravidla silničního provozu  

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
- bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech 
- bezpečnost v dopravě 
- znalost pravidel silničního provozu 
Manipulativní reklama a informace 
- vliv reklamy 
- působení sekt 

- na silnici se pohybuje tak, aby neohrozil zdraví své i ostatních účastníků 
provozu  

- diskutuje o vlivu reklamy na lidské podvědomí  

Manipulativní reklama a informace 
- vliv reklamy 
- působení sekt 
Ochrana člověka za mimořádných událostí 
- terorismus 
- živelné pohromy 

- vyhodnotí ze svých zkušeností a znalostí manipulativní chování některých 
spolužáků, médií a sekt  

- uplatňuje dovednosti komunikační obrany vůči agresi  

Ochrana člověka za mimořádných událostí 
- terorismus 
- živelné pohromy 
5. Cena zdraví a jeho podpora 

- aplikuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví či osobního 
bezpečí  

- na modelových situacích demonstruje postupy chování v ohrožujících 
situacích  

 

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - vysvětlí vztah mezi zdravím a uspokojováním základních lidských potřeb  
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

- složky zdraví a jejich interakce 
- hierarchie základních lidských potřeb (Maslowova teorie) 

Podpora zdraví a její formy 
- prevence, intervence 
- odpovědnost jedince za zdraví 
- působení na chování jedince a kvalitu prostředí 

- diskutuje o problematice zdraví  

Podpora zdraví a její formy 
- prevence, intervence 
- odpovědnost jedince za zdraví 
- působení na chování jedince a kvalitu prostředí 
Podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví 

- orientuje se v programech podpory zdraví  

- aktivně zdraví podporuje  

6. Rozvoj osobnosti a společenský vývoj  

Sebepoznání, sebepojetí 
- vztah k sobě samému a druhým lidem 
- zdravé a vyrovnané sebepojetí 
- seberegulace a sebeorganizace činnosti a chování 
- sebereflexe, sebeovládání a zvládání problémových situací 
- kroky k dosažení osobních cílů 

- odpovědně se chová k sobě samému a ke svému okolí  

Sebepoznání, sebepojetí 
- vztah k sobě samému a druhým lidem 
- zdravé a vyrovnané sebepojetí 
- seberegulace a sebeorganizace činnosti a chování 
- sebereflexe, sebeovládání a zvládání problémových situací 
- kroky k dosažení osobních cílů 
Psychohygiena 
- sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu 
- hledání pomoci při problémech 

- uplatňuje zdravý životní styl  

- podílí se na školních programech podpory zdraví  

- praktikuje cvičení sebereflexe a sebeovládání v problémových situacích  

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 
- přijímání názoru druhého 
- empatie, chování podporující dobré vztahy 

- vyhledává nekonfliktní řešení problémových situací  
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

- aktivní naslouchání, dialog, asertivita, spolupráce v různých situacích 

Morální rozvoj 
- hodnotové postoje, rozhodovací dovednosti 
- pomáhající a prosociální chování 
- řešení problémů v mezilidských vztazích 

- respektuje názor druhých  

  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

 

    

 

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- posuzuje důsledky lidského chování na 
zdraví své i druhých 

--> Tělesná výchova -> 9. ročník -> - odmítá drogy a jiné škodliviny 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- posuzuje důsledky lidského chování na 
zdraví své i druhých 

--> Pracovní činnosti -> 9. ročník -> - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci s nástroji a nářadím 

- v případě úrazu umí poskytnout první 
pomoc 

--> Pracovní činnosti -> 9. ročník -> - osvojí si zásady první pomoci 

- v případě zdravotních komplikací vyhledá 
odbornou pomoc 

--> Pracovní činnosti -> 9. ročník -> -dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci s nástroji a nářadím 

- diskutuje o rizicích spojených s aplikací 
návykových látek a hráčskou závislostí 

--> Chemie -> 9. ročník -> - chápe děje, které se odehrávají v lidském těle po 
požití alkoholu 

- v případě úrazu umí poskytnout první 
pomoc 

--> Chemie -> 9. ročník -> - aplikuje první pomoc při hypoglykémii 

- dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních chorob 

--> Chemie -> 9. ročník -> - chápe nezbytnost tuků v lidském těle 

- uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu vztahů v komunitě 

<-- Výchova k občanství -> 9. ročník -> - na příkladech uvede občanskoprávní 
vztahy a jejich řešení 

- diskutuje o rizicích spojených s aplikací 
návykových látek a hráčskou závislostí 

<-- Chemie -> 9. ročník -> - chápe děje, které se odehrávají v lidském těle po 
požití alkoholu 

- aplikuje zdravé stravovací návyky ve svém 
životě 

<-- Chemie -> 9. ročník -> - chápe nezbytnost tuků v lidském těle 

- odpovědně se chová k sobě samému a ke 
svému okolí 

<-- Přírodopis -> 9. ročník -> - aplikuje své poznatky v ochraně svého okolí 

- v případě úrazu umí poskytnout první 
pomoc 

<-- Tělesná výchova -> 9. ročník -> - uplatňuje znalosti 1. pomoci 

- v případě úrazu umí poskytnout první 
pomoc 

<-- Pracovní činnosti -> 9. ročník -> - osvojí si zásady první pomoci 

- na silnici se pohybuje tak, aby neohrozil 
zdraví své i ostatních účastníků provozu 

<-- Německý jazyk -> 9. ročník -> - dokáže popsat cestu ke svému bydlišti 
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5.20 Pracovní činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  Povinný  

    

Název předmětu Pracovní činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu - I. stupeň 
Předmět pracovní činnosti je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vyučuje se jako 
samostatný předmět v 1. až 5. ročníku 1. stupně. Výuka je zaměřena na praktické pracovní dovednosti  
a návyky a doplňuje základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě  
a společnosti. Vyučování je založeno na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávání je zaměřeno na 
dovednosti v práci s různými materiály, osvojení si základních pracovních dovedností a návyků, plánování, 
organizování a hodnocení pracovní činnosti samostatně i v týmu. Vzdělávací obor Člověk a svět práce je 
na prvním stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů: práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, 
pěstitelské práce, příprava pokrmů. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování 
zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Tematické okruhy se v jednotlivých ročnících opakují, učivo  
seprohlubuje. 
 
Charakteristika předmětu - II. stupeň 
Oblast Člověk a svět práce zahrnuje významné pracovní činnosti a technologie, vytváří základní praktické 
dovednosti,formuje morální a volní vlastnosti a pomáhá žákům při volbě povolání. 
Tematický okruh Svět práce je vyučován v předmětu pracovní činnosti, je určen pro žáky 6. - 9. ročníku. 
Rozděluje se na tytotematické okruhy: 
- zpracování technických materiálů, 
- elektrotechnika kolem nás, 
- el. spotřebiče v domácnosti 
- příprava pokrmů, 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

- IC technologie. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu - I. stupeň 
Výuka probíhá v kmenových učebnách, společenskému chování při stolování se žáci učí průběžně i ve školní 
jídelně. 
Časové vymezení předmětu - I. stupeň 
Vyučovací předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku 1 hodinu týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu - II. stupeň 
Výuka probíhá ve školní dílně, cvičné kuchyňce, v učebně PC a běžných třídách. 
Časové vymezení předmětu - II. stupeň 
Vyučovací předmět pracovní činnosti má tuto časovou dotaci: 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně. 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Kompetence k učení - I. stupeň: 
- žák si vytváří vhodné podmínky pro práci, 
- osvojuje si základní pracovní návyky a dovednosti, 
- poznává vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro danou práci. 
Kompetence k učení - II. stupeň: 
- prakticky si osvojovat práce podle návodu, 
- využívat výhod náčrtu, 
- plánovat činnost při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, 
- poznávat vlastnosti materiálů a surovin a jejich použitelnost, 
- v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat výsledky. 

Kompetence k řešení problémů: 
Kompetence k řešení problému - I. stupeň: 
- žák dokáže vyhledat potřebné informace, 
- promýšlí pracovní postupy, 
- rozhoduje se uvážlivě a zodpovědně. 
Kompetence k řešení problémů - II. stupeň: 
- hledat vlastní postup při řešení problémů, 
- získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle, 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

- seznamovat žáky s možnostmi poradenství v oblasti profesionální orientace. 

Kompetence komunikativní: 
Kompetence komunikativní - I. stupeň: 
- žák spolupracuje ve skupině, domlouvá se na postupu řešení, 
- učí se respektovat jiné názory, 
- využije rad a informací druhých. 
Kompetence komunikativní - II. stupeň: 
- seznamovat žáky s přesným významem pojmů, 
- využívat informační prostředky a technologie pro komunikaci, 
- předkládat dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků. 

Kompetence sociální a personální: 
Kompetence sociální a personální - I. stupeň: 
- žák dokáže objektivně zhodnotit svou práci a ocenit práci druhých, 
- při skupinové práci se snaží společně dosáhnout kvalitního výsledku. 
Kompetence sociální a personální - II. stupeň: 
- stanovovat pravidla pro práci skupiny a dodržovat je, 
- uvědomovat si potřebu ohleduplnosti na pracovišti, 
- samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitů sebeuspokojení. 

Kompetence občanské: 
Kompetence občanské - I. stupeň: 
- žák dodržuje základní společenské normy chování při práci, 
- učí se poskytovat pomoc i radu, 
- chrání výsledky své pracovní tvořivosti. 
Kompetence občanské - II. stupeň: 
- otvírat prostor pro pochopení různých činností člověka, 
- chápat základní ekologické souvislosti a environmentální vztahy, 
- chovat se zodpovědně v krizových situacích, 
- pochopit výhody dodržování pravidel zdravé výživy. 
 

Kompetence pracovní: 
Kompetence pracovní - I. stupeň: 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

- žák se učí plánovat a organizovat, 
- dodržuje dohodnuté postupy a pravidla, 
- udržuje pracovní místo v pořádku a čistotě. 
Kompetence pracovní - II. stupeň: 
- vést žáky k uvědomělému a bezpečnému používání nástrojů a materiálů, 
- provádět zadané práce v co nejlepší kvalitě, 
- srovnávat hospodárnost různých postupů, které vedou k témuž cíli, 
- v pracovním procesu vyhledávat možná rizika a hledat cesty k jejich minimalizaci, 
- dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce. 

Způsob hodnocení žáků  

    

Pracovní činnosti 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Práce s drobným materiálem  

Rozlišování vlastností materiálu – přírodnina, modelovací hmota, papír, 
karton, textil, drát - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů  
Organizace práce – jednoduché pracovní postupy 

Lidové zvyky, tradice, řemesla - vybírá vhodné pracovní nástroje, umí s nimi zacházet, udržovat je a 
ukládat  Využití pracovních pomůcek a nástrojů 

2. Konstrukční činnosti  

Stavebnice 
- provádí jednoduché montážní a demontážní práce se stavebnicí  

Práce s jednoduchým náčrtem 
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Pracovní činnosti 1. ročník  

3. Pěstitelské práce  

Základní podmínky pro pěstování rostlin - pozoruje a hodnotí přírodu  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti a na zahradě 

- pěstuje nenáročnou rostlinu  Pěstování pokojových rostlin 

Jedovaté rostliny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- provádí jednoduché montážní a demontážní 
práce se stavebnicí 

--> Matematika -> 1. ročník -> - orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, před, za) 

- vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

<-- Český jazyk a literatura -> 1. ročník -> - používá písmena abecedy v grafické 
a zvukové podobě 

- vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

<-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> - rozumí jednoduchým pokynům a větám, 
adekvátně na ně reaguje 

- vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

<-- Anglický jazyk -> 1. ročník -> - zopakuje slova a slovní spojení, se kterými 
se v průběhu výuky setkal 

- provádí jednoduché montážní a demontážní 
práce se stavebnicí 

<-- Matematika -> 1. ročník -> - rozeznává geometrické útvary 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- provádí jednoduché montážní a demontážní 
práce se stavebnicí 

<-- Matematika -> 1. ročník -> - rozezná geometrické útvary 

- provádí jednoduché montážní a demontážní 
práce se stavebnicí 

<-- Matematika -> 2. ročník -> - rozeznává, pojmenuje a vymodeluje 
geometrický útvar v prostoru 

    

Pracovní činnosti 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Práce s drobným materiálem  

Rozlišování vlastností materiálu – přírodnina, modelovací hmota, papír, 
karton, textil, drát 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů  

Organizace práce – jednoduché pracovní postupy - pracuje podle slovního návodu  

Lidové zvyky, tradice, řemesla - vybírá vhodné pracovní nástroje, umí s nimi zacházet, udržovat je  
a ukládat  Využití pracovních pomůcek a nástrojů 

2. Konstrukční činnosti  

Stavebnice 
- provádí jednoduché montážní a demontážní práce se stavebnicí  

Práce s jednoduchým náčrtem, předlohou a návodem 

3. Pěstitelské práce  

Základní podmínky pro pěstování rostlin - pozoruje a hodnotí přírodu  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti a na zahradě 

- pěstuje nenáročnou rostlinu  Pěstování pokojových rostlin 

Jedovaté rostliny 
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Pracovní činnosti 2. ročník  

4. Příprava pokrmů  

Základní vybavení kuchyně 
- přípravy tabulí pro jednoduché stolování  

Jednoduchá úprava stolu 

Základní pravidla správného stolování - chová se vhodně při stolování  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- pozoruje a hodnotí přírodu --> Prvouka -> 2. ročník -> - popisuje vlastnosti některých látek a jejich změn  
na základě pozorování a pokusů 

- provádí jednoduché montážní a demontážní 
práce se stavebnicí 

--> Matematika -> 2. ročník -> - rozeznává, pojmenuje a vymodeluje 
geometrický útvar v prostoru 

- pěstuje nenáročnou rostlinu --> Prvouka -> 2. ročník -> - vypěstuje nenáročnou rostlinu 

- pozoruje a hodnotí přírodu --> Prvouka -> 2. ročník -> - seznamuje se s ochranou přírody 

- pozoruje a hodnotí přírodu <-- Prvouka -> 2. ročník -> - přiměřeně se chová k domácím zvířatům, rostlinám, 
vlastnímu a společnému majetku 

- pěstuje nenáročnou rostlinu <-- Prvouka -> 2. ročník -> - přiměřeně se chová k domácím zvířatům, rostlinám, 
vlastnímu a společnému majetku 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- pěstuje nenáročnou rostlinu <-- Prvouka -> 2. ročník -> - vypěstuje nenáročnou rostlinu 

- přípravy tabulí pro jednoduché stolování <-- Prvouka -> 2. ročník -> - uplatňuje zásady zdravého způsobu života 

- pracuje podle slovního návodu <-- Český jazyk a literatura -> 2. ročník -> - učí se porozumět pojmům a výrazům 
při praktické činnosti 

    

Pracovní činnosti 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Práce s drobným materiálem  

Rozlišování vlastnosti materiálu – přírodnina, modelovací hmota, papír, 
karton, textil, drát 

- rozlišuje a pojmenovává druhy použitého materiálu a určuje jeho 
vlastnosti  

Organizace práce – jednoduché pracovní postupy - plánuje a organizuje zamýšlenou praktickou činnost přiměřeně k svému 
věku  

Lidové zvyky, tradice, řemesla 
- vybírá vhodný materiál, pomůcky, nástroje a připraví si pracovní místo  

Využití pracovních pomůcek a nástrojů 

2. Konstrukční činnosti  

Stavebnice - přemýšlí o nejvhodnějším pracovním postupu  

- využívá různé techniky zpracování vycházejících z lidových tradic  

Práce s jednoduchým náčrtem, předlohou a návodem - vybírá vhodné pracovní nástroje, umí s nimi zacházet, udržovat je  
a ukládat  

- provádí jednoduché montážní a demontážní práce se stavebnicí  

- využívá návodů a předloh při konstrukci výrobku  

3. Pěstitelské práce  
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Pracovní činnosti 3. ročník  

Základní podmínky pro pěstování rostlin - provádí pozorování a pokusy v koutku přírody  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti a na zahradě - poznává pěstitelský materiál, nářadí a pomůcky a správně s nimi pracuje  

Pěstování pokojových rostlin - provádí jednoduché pěstitelské činnosti  

Jedovaté rostliny - uvědomuje si nebezpečnost některých rostlin  

4. Příprava pokrmů  

Základní vybavení kuchyně - vyjmenuje základní vybavení kuchyně, uvědomuje si možné nebezpečí  
při práci s některými spotřebiči  

Jednoduchá úprava stolu - upraví rodinný stůl pro každodenní stolování  

Základní pravidla správného stolování - u stolu se chová společensky  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vybírá vhodný materiál, pomůcky, nástroje a 
připraví si pracovní místo 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - popisuje vlastnosti některých látek a jejich změny 
na základě pozorování a pokusů 

- provádí jednoduché montážní a demontážní 
práce se stavebnicí 

--> Matematika -> 3. ročník -> - rozeznává, pojmenuje a vymodeluje 
geometrické útvary 

- uvědomuje si nebezpečnost některých 
rostlin 

--> Tělesná výchova -> 3. ročník -> - zná význam pobytu v přírodě 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- provádí pozorování a pokusy v koutku 
přírody 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - uvede nejznámější rostliny a živočichy vyskytující  
se v obci a jejím okolí, určí je podle některých částí 

- vyjmenuje základní vybavení kuchyně, 
uvědomuje si možné nebezpečí při práci s 
některými spotřebiči 

--> Prvouka -> 3. ročník -> - uplatňuje základní návyky osobní hygieny 

- provádí jednoduché montážní a demontážní 
práce se stavebnicí 

<-- Matematika -> 3. ročník -> - rozeznává, pojmenuje a vymodeluje 
geometrické útvary 

- vyjmenuje základní vybavení kuchyně, 
uvědomuje si možné nebezpečí při práci s 
některými spotřebiči 

<-- Prvouka -> 3. ročník -> - uplatňuje zásady zdravého způsobu života, rozlišuje 
zdravé a nezdravé potraviny 

- rozlišuje a pojmenovává druhy použitého 
materiálu a určuje jeho vlastnosti 

<-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - rozpoznává a pojmenovává, prvky 
výtvarného vyjádření porovnává a třídí prvky výtvarného vyjádření na 
základě svých zkušeností a zážitků 

- využívá různé techniky zpracování 
vycházejících z lidových tradic 

<-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - pozoruje ostatní výtvarná vyjádření 

- rozlišuje a pojmenovává druhy použitého 
materiálu a určuje jeho vlastnosti 

<-- Výtvarná výchova -> 3. ročník -> - chápe rozdíly při vnímání různými smysly  
a pro jejich ztvárnění volí vhodné prostředky 

- využívá návodů a předloh při konstrukci 
výrobku 

<-- Matematika -> 3. ročník -> - užívá tabulkové zápisy v praxi 

    

 

Pracovní činnosti 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Pracovní činnosti 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

1. Práce s drobným materiálem  

Vlastnosti materiálu - přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, 
drát, fólie aj. 

- správně provede praktické činnosti s daným materiálem  

- využívá vlastnosti různých materiálů při tvorbě výrobků  

Lidové zvyky, tradice, řemesla - vyrobí jednoduché výrobky s prvky lidových tradic  

- jednoduchým způsobem napodobí vybrané lidové řemeslo  

Pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití - používá vhodnou pracovní pomůcku, nástroj a náčiní vzhledem  
k použitému materiálu  

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - řádně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s nástroji, nářadím  
a pomůckami  

- ohlásí každé poranění, dovede ošetřit jednoduché zranění  

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  

- udržuje pořádek na pracovním místě  

2. Konstrukční činnosti  

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční, sestavování modelů) - sestavuje a rozkládá modely dle předlohy a dle vlastní představivosti z 
jednoduchých a z konstrukčních stavebnic  

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem - řídí se při práci slovním návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem  

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, poskytne první pomoc při 
úrazu  

3. Pěstitelské práce  

Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa 
rostlin, osivo 

- realizuje a zaznamená pěstitelské pokusy a pozorování  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny,léčivky, 
koření, zelenina aj.) 

- ošetřuje pokojové květiny a jiné rostliny  

Pěstování pokojových rostlin - ošetřuje pokojové květiny a jiné rostliny  

Rostliny jedovaté - při pěstitelských činnostech vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní  

4. Příprava pokrmů  
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Pracovní činnosti 4. ročník  

Základní vybavení kuchyně - orientuje se v základním vybavení kuchyně  

- seznamuje se s udržováním pořádku a čistoty v kuchyni, s čistícími 
prostředky  

Technika v kuchyni - historie a význam - připravuje jednoduché snídaně, přesnídávky, jednoduché pohoštění  
ze studené kuchyně, nápoj  

- řídí se pravidly správného stolování a společenského chování  

Výběr, nákup a skladování potravin - udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch v kuchyni  

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce v kuchyni  

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování - ohlásí každé poranění, dovede ošetřit jednoduché zranění v kuchyni  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- správně provede praktické činnosti s daným 
materiálem 

--> Přírodověda -> 4. ročník -> - vysvětlí propojenost živé a neživé přírody 

- realizuje a zaznamená pěstitelské pokusy a 
pozorování 

--> Přírodověda -> 4. ročník -> - pozoruje přírodu 

- ošetřuje pokojové květiny a jiné rostliny <-- Přírodověda -> 4. ročník -> - pozoruje přírodu 

- při pěstitelských činnostech vybere vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

<-- Přírodověda -> 4. ročník -> - vysvětlí význam pěstovaných plodin na polích 
pro člověka 

- při pěstitelských činnostech vybere vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

<-- Přírodověda -> 4. ročník -> - uvádí příklady činnosti člověka v přírodě 

- sestavuje a rozkládá modely dle předlohy a 
dle vlastní představivosti z jednoduchých a z 
konstrukčních stavebnic 

<-- Matematika -> 4. ročník -> - používá jednoduché konstrukce 
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Pracovní činnosti 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Práce s drobným materiálem  

Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, 
drát, fólie aj.) 

- správně provede praktické činnosti s daným materiálem  

- využívá vlastnosti různých materiálů při tvorbě výrobků  

Lidové zvyky, tradice, řemesla - vyrobí jednoduché výrobky s prvky lidových tradic  

- jednoduchým způsobem napodobí vybrané lidové řemeslo  

Pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití - používá vhodnou pracovní pomůcku, nástroj a náčiní vzhledem  
k použitému materiálu  

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - řádně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s nástroji, nářadím  
a pomůckami  

- ohlásí každé poranění, dovede ošetřit jednoduché zranění  

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce  

- udržuje pořádek na pracovním místě  

2. Konstrukční činnosti  

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů - sestavuje a rozkládá modely dle předlohy a dle vlastní představivosti  
z jednoduchých a z konstrukčních stavebnic  

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem - řídí se při práci slovním návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem  

3. Pěstitelské práce  

Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa 
rostlin, osivo 

- realizuje a zaznamená pěstitelské pokusy a pozorování  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, - ošetřuje pokojové květiny a jiné rostliny  
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Pracovní činnosti 5. ročník  

koření, zelenina aj.) 

Pěstování pokojových rostlin - ošetřuje pokojové květiny a jiné rostliny  

Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie - při pěstitelských činnostech vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje  
a náčiní  

4. Příprava pokrmů  

Základní vybavení kuchyně - orientuje se v základním vybavení kuchyně  

- seznamuje se s udržováním pořádku a čistoty v kuchyni, s čistícími 
prostředky  

Technika v kuchyni - historie a význam - připravuje jednoduché snídaně, přesnídávky, jednoduché pohoštění  
ze studené kuchyně, nápoj  

- řídí se pravidly správného stolování a společenského chování  

Výběr, nákup a skladování potravin - udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch v kuchyni  

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce v kuchyni  

- ohlásí každé poranění, dovede ošetřit jednoduché zranění v kuchyni  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- sestavuje a rozkládá modely dle předlohy  
a dle vlastní představivosti z jednoduchých  
a z konstrukčních stavebnic 

<-- Matematika -> 5. ročník -> - určí osu souměrnosti překládáním, konstrukcí 

    

Pracovní činnosti 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Práce s technickým materiálem I  

Vlastnosti materiálu a užití v praxi - provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň  

Pracovní pomůcky 
- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí  

Nářadí a nástroje 

Jednoduché pracovní operace a postupy 

Poskytnutí první pomoci - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady 
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím  

- poskytne první pomoc při úrazu  

2. Organizace práce  

Důležité technologické postupy - organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  

3. Práce s technickým materiálem II  

Technické náčrty a výkresy 

- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt 
výrobku  

Technické informace a návody 

Úloha techniky v životě člověka 

Zneužití techniky 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

404 

Pracovní činnosti 6. ročník  

Technika a životní prostředí 

Technika a volný čas 

Tradice a řemesla 

4. Základní podmínky pro pěstování  

Zpracování půdy - rytí, příprava zahrady na zimu, péče okolí 
školy,zvětrávání, vznik půd 

- volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin  

Výživa rostlin 

Ochrana rostlin a půdy 

Zelenina 
- Osivo, sadba, výpěstky 
- Podmínky a zásady pěstování 
- Pěstování vybraných druhů zeleniny 

Ovocné stromy 
- Druhy ovocných stromů 
- Způsob pěstování 
- Uskladnění a zpracování 

Léčivé rostliny 
- Pěstování vybraných rostlin 
- Rostliny a zdraví člověka 
- Léčivé účinky rostlin 
- Jedovaté rostliny 
- Rostliny jako drogy a jejich zneužívání 

- používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu  

5. Chovatelství  

Chov zvířat v domácnosti 

- prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného 
kontaktu se zvířaty  

Podmínky chovu 

Hygiena a bezpečnost chovu 

Kontakt se známými a neznámými zvířaty 

6. Okrasné rostliny  

Základy ošetřování pokojových květin - pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  
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Pracovní činnosti 6. ročník  

Pěstování vybraných okrasných dřevin a květin 

Květina v exteriéru a interiéru 

Jednoduchá vazba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - zkoumá různé možnosti zachycení povrchu 
i struktury různých předmětů, působení světla a barvy na různých typech 
povrchů; zkušenosti pak uplatňuje pro vyjádření vlastních vjemů a představ; 
propojuje různé způsoby zachycení s vlastními zkušenostmi při vnímání 
světla a barvy a vytváří tak vlastní osobité výtvory 

- provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - kombinuje své poznatky a zaznamenává je 
prostřednictvím výtvarné práce 

- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

--> Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - zkoumá různé možnosti zachycení povrchu 
i struktury různých předmětů, působení světla a barvy na různých typech 
povrchů; zkušenosti pak uplatňuje pro vyjádření vlastních vjemů a představ; 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

propojuje různé způsoby zachycení s vlastními zkušenostmi při vnímání 
světla a barvy a vytváří tak vlastní osobité výtvory 

- volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

--> Přírodopis -> 6. ročník -> - porovná buňku rostlinnou a živočišnou, vysvětlí 
funkce základních organel 

- provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

<-- Výtvarná výchova -> 6. ročník -> - zkoumá různé možnosti zachycení povrchu 
i struktury různých předmětů, působení světla a barvy na různých typech 
povrchů; zkušenosti pak uplatňuje pro vyjádření vlastních vjemů a představ; 
propojuje různé způsoby zachycení s vlastními zkušenostmi při vnímání 
světla a barvy a vytváří tak vlastní osobité výtvory 

    

 

Pracovní činnosti 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Práce s drobným materiálem  

Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton) - vytváří jednoduchými pracovními postupy různé předměty z tradičních 
materiálů  

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití - používá správně nástroje a pomůcky ke zhotovení výrobků  

Jednoduché pracovní operace a postupy - pracuje podle slovního návodu a podle šablony  

2. Konstrukční činnosti  

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů - provádí montáž a demontáž  

Práce s návodem, předlohou, náčrtem - využívá vlastní představivost a zkušenost při montáži  

- pracuje podle slovního návrhu, předlohy, náčrtu  
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Pracovní činnosti 7. ročník  

Zásady poskytování první pomoci - sestavuje jednoduché pohyblivé modely  

3. Zásady bezpečnosti práce  

Zásady bezpečnosti práce - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce  

Poskytování první pomoci - zvládá poskytnutí první pomoci při drobném poranění  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- vytváří jednoduchými pracovními postupy 
různé předměty z tradičních materiálů 

--> Fyzika -> 7. ročník -> - rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a 
těles 

- provádí montáž a demontáž --> Matematika -> 7. ročník -> - využije shodná zobrazení v praxi 

- používá správně nástroje a pomůcky ke 
zhotovení výrobků 

--> Fyzika -> 7. ročník -> - rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí 
prodloužené pružiny porovná podle velikosti dvě působící síly 

- sestavuje jednoduché pohyblivé modely <-- Matematika -> 7. ročník -> - sestrojí obraz útvarů ve středové souměrnosti 

- pracuje podle slovního návrhu, předlohy, 
náčrtu 

<-- Matematika -> 7. ročník -> - rozdělí celek v daném (postupném) poměru 

- pracuje podle slovního návodu a podle 
šablony 

<-- Matematika -> 7. ročník -> - vypočítá obvod a obsah lichoběžníků 

- vytváří jednoduchými pracovními postupy 
různé předměty z tradičních materiálů 

<-- Fyzika -> 7. ročník -> - rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a 
těles 

- sestavuje jednoduché pohyblivé modely <-- Fyzika -> 7. ročník -> - rozhodne, zda je dané těleso v klidu či pohybu 
vzhledem k jinému tělesu 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 

<-- Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - uplatňuje základní pravidla při míchání 
barev 
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Pracovní činnosti 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Bezpečnost práce  

Pravidla bezpečnosti práce, hygiena -dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci s nástroji  
a nářadím  

Základy první pomoci - osvojí si zásady první pomoci  

2. Provoz a údržba domácnosti  

Ekonomika domácnosti - chápe ekonomické i ekologické souvislosti provozu domácnosti dodržuje 
bezpečnost při domácích činnostech  

Provoz domácnosti – voda, teplo, světlo,... - dodržuje bezpečnost při domácích činnostech  

Domácí spotřebiče - dokáže určit vlastnosti materiálů a popsat proces jejich výroby  

3. Práce s technickými materiály  

Vlastnosti materiálů a jejich výroba a užití v praxi - provádí jednoduché práce s technickými materiály  

Technické postupy při výrobě materiálů a při jejich opracovávání - vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí řeší, organizuje 
a plánuje svoji pracovní náplň  Nářadí a nástroje pro ruční opracování 

Technické kreslení – nárys, půdorys, bokorys, řez a detail 
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  

Normy a kótování 

Pracovní postup: stanovení jednotlivých pracovních operací - dokáže používat technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku  

Řezání, pilování, sekání, vrtání 
- dokáže rozumět technickému výkresu  

Pevné a rozebíratelné spoje dřeva (šroubování, čepování) 
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Pracovní činnosti 9. ročník  

4. Svět práce  

Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť - na modelových situacích předvede pracovní pohovor a prezentaci své 
osoby  

Požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní - používá všechny dostupné informace pro výběr dalšího vhodného vzdělání  

Volba profesní orientace - orientuje se v pracovních činnostech jednotlivých profesí  

Zájmy a cíle, osobní vlastnosti a schopnosti - posuzuje své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání  

- na modelových situacích předvede pracovní pohovor a prezentaci své 
osoby  

Práce s profesními informacemi a využití poradenských služeb - používá všechny dostupné informace pro výběr dalšího vhodného vzdělání  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- chápe ekonomické i ekologické souvislosti 
provozu domácnosti dodržuje bezpečnost při 
domácích činnostech 

--> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - ilustruje důsledky nehospodárného 
zacházení s penězi 

- na modelových situacích předvede pracovní 
pohovor a prezentaci své osoby 

--> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - uvádí příklady práv a povinností 
zaměstnance i zaměstnavatele 

- osvojí si zásady první pomoci --> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - v případě úrazu umí poskytnout první 
pomoc 

- održuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci s nástroji a nářadím 

<-- Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - posuzuje důsledky lidského chování na 
zdraví své i druhých 

- osvojí si zásady první pomoci <-- Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - v případě úrazu umí poskytnout první 
pomoc 

- održuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci s nástroji a nářadím 

<-- Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - v případě zdravotních komplikací vyhledá 
odbornou pomoc 
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5.21 Povinně volitelné předměty  

5.21.1 Počítačová praktika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

        Volitelný Volitelný   

    

Název předmětu Počítačová praktika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Tento předmět navazuje na učivo z 6. ročníku předmětu Informatika. Zaměřuje se nejen na správné užívání 
pojmů z oblastihardwaru, softwaru a práci v síti, ale i na praktické procvičování témat – práci s programy, s 
textovým a grafickým editorem,s tabulkovým procesorem, s Internetem a elektronickou poštou, s tvorbou 
prezentací. Pro vzájemnou komunikaci a předávánísouborů se učí používat elektronickou poštu. 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka předmětu Počítačová praktika probíhá v rámci 7. a 8. ročníku. Vyučování probíhá v učebně PC. 
 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Počítačová praktika se vyučuje jako samostatný předmět v 7. a 8. ročníku s dotací 1 
hodina týdně. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- vedení žáků k využívání počítače k efektivnějšímu vzdělávání, včetně samostudia 
- žáci jsou vedeni k vyhledávání dostatku informačních a učebních strojů 
- využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu 
apod., 
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové 
poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou. 

Kompetence k řešení problémů: 
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Název předmětu Počítačová praktika 

- žáci jsou vedeni ke správnému používání počítače a internetu pro řešení problémů nejen z různých 
výukových oblastí, ale i každodenního života 
- žáci řeší úlohy a projekty při tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s 
informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno 
správné řešení, ale že způsobů řešení je více, proto jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho 
praktickému provedení a dotažení do konce 
- žákům jsou předkládány náměty k samostatnému uvažování o velké míře závislosti současné civilizace na 
počítačích 

Kompetence komunikativní: 
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají 
prostřednictvím elektronické pošty, 
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 
náležitosti apod.). 

Kompetence sociální a personální: 
- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, 
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve 
škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...), 
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 
mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

Kompetence občanské: 
- žáci jsou vedeni k zamyšlení nad možným zneužitím počítačů a informačních technologií 
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou, 
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst. 

Kompetence pracovní: 
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, 
rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod., 
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné 
komunikaci jsou žáci 
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Počítačová praktika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Opakování učiva 6. ročníku (Informatika)  

Nabídka Start, Word, Internet, procvičování, test - rozlišuje soubory a adresáře a chápe jejich strukturovanost.  

- uvede základní příklady typů programů a k nim odpovídající formáty 
souborů  

Bezpečná práce na internetu (www.seznamsebezpecne.cz) - dokáže si uvědomovat nebezpečí na internetu a ví, kam se obrátit, pokud 
se s takovým nebezpečím setká  

2. PowerPoint  

Tvorba prezentací v programu PowerPoint 
- na uživatelské úrovni ovládá práci s textem a PowerPointem  

Spouštění programu, panely nástrojů, snímky 

Tvorba prezentace, vkládání snímků, mazání přesouvání snímků - dokáže vytvořit jednoduchou prezentaci, vložit do ní text a upravit její 
vzhled  Návrh snímku a rozložení snímku 

3. Počítačová grafika, jednoduché a obtížnější úpravy fotografií a obrázků  

Program Malování, Gimp 

- žák umí upravovat obrázky a fotografie  Úpravy obrázků z Internetu (poučení o autorských právech) 

Vkládání obrázků do prezentace 

- dokáže vkládat do prezentací vhodně obrázky a texty  

Úprava obrázků a textu, zarovnání - dokáže měnit jejich formát a velikost, provádí korekci a vylepšení vlastních 
digitálních fotografií  Tvorba a formátování fotoalba 

- umí zachovat proporcionálnost snímku  
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Počítačová praktika 7. ročník  

4. Úprava hudebních souborů  

Převádění formátů z Audio do MP3 - ví jak si předem připravit hudební či obrazové soubory a ty pak vkládá do 
prezentace  Úprava hudebních souborů v Audacity 

Stříhání a tvorba videa v programu Windows Media Player. 

- podle zadání umí samostatně vytvořit prezentaci, libovolně ji upravovat  Multimédia, animace, přechody snímků, vkládání hudby a jiných zvuků. 

Projekty, tvorba vlastních prezentací podle zadání. Test. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- ví jak si předem připravit hudební či obrazové soubory a ty pak 
vkládá do prezentace 

--> Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - ve svém okolí sleduje oblasti 
užitého umění 

- ví jak si předem připravit hudební či obrazové soubory a ty pak 
vkládá do prezentace 

--> Hudební výchova -> 7. ročník -> - při poslechu využívá získané 
zkušenosti 
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- dokáže vkládat do prezentací vhodně obrázky a texty <-- Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - vytvoří vlastní práci (reklama, 
návrh vzhled stránky, návrh plakátu…) 

- dokáže vkládat do prezentací vhodně obrázky a texty <-- Výtvarná výchova -> 7. ročník -> - ve svém okolí sleduje oblasti 
užitého umění 

 

 

   Počítačová praktika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Opakování učiva 7. ročníku  

Nabídka Start, Word, PowerPoint - procvičování, test - rozlišuje soubory a adresáře a chápe jejich strukturovanost  

- uvede základní příklady typů programů a k nim odpovídající formáty 
souborů  

2. Excel  

Práce s tabulkovým editorem Excel 
- na uživatelské úrovni ovládá práci s textovými a tabulkovými editory  

Spouštění programu, panely nástrojů, buňky. 

Tvorba tabulky, zápis do buněk, práce se soubory, seřazování dat. - dokáže vytvořit tabulku, vložit do ní data a upravit její vzhled  

Výpočty v tabulce, výpočty pomocí funkcí, výpočty pomocí vzorců, 
kombinace. - zvládne pomocí vzorců provádět jednoduché i složité početní operace s 

daty v tabulce  
Úprava vzhledu tabulky, formátování buněk, formátování pomocí stylů. 

Grafy, tvorba grafů, úprava grafů. - na základě tabulky dokáže vytvořit různé typy grafů a upravit jejich vzhled  

Projekty, tvorba vlastních tabulek podle zadání. - podle zadání umí samostatně vytvořit tabulku, graf a libovolně ji 
upravovat  
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   Počítačová praktika 8. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- na základě tabulky dokáže vytvořit různé typy grafů a upravit jejich 
vzhled 

<-- Výtvarná výchova -> 9. ročník -> - zaznamenává pomocí výtvarných 
prostředků jiné než vizuální vjemy 

 

5.21.2 Technika administrativy  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

       Volitelný   Volitelný  

    

Název předmětu Technika administrativy 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Předmět technika administrativy se na naší škole řadí mezi doplňující vzdělávací obory, je povinně 
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Název předmětu Technika administrativy 

volitelným předmětem pro žáky 6. a 9. ročníku.Při výuce je kladen důraz na zvládnutí dovednosti psaní 
desetiprstovou hmatovou metodou. Obsahem předmětu je nácvik psaní deseti prsty na PC (podle textů 
nebo pomocí výukového programu). Žáci si osvojí techniku psaní, zásady držení rukou na klávesnici, 
prstoklad, hygienické návyky při psaní na počítači. Osvojování techniky při psaní na počítači je provázeno 
nácvikem přesnosti a rychlosti psaní. Dále jsou připojeny dovednosti spojené s psaním úředních dopisů a 
písemností různého druhu. Žáci si osvojují dovednosti, které mohou využít v praktickém životě. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka předmětu technika administrativy probíhá v rámci ročníku v menší skupině žáků. Vyučování probíhá 
v učebně PC. 
Vyučovací předmět technika administrativy se vyučuje v 6. a 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- využívá vhodné metody a řídí vlastní učení, 
- věnuje se dovednosti autokorekce chyb. 

Kompetence k řešení problémů: 
- je veden k samostatnému řešení problému, plánuje způsob řešení problému a problém na základě 
získaných znalostí 
zdolává. 

Kompetence komunikativní: 
- využívá informační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem, 
- prezentuje výsledky své práce. 

Kompetence sociální a personální: 
- podílí se na vytváření pravidel práce, 
- oceňuje zkušenosti druhých, 
- žáci jsou vedeni k hodnocení ostatních i sebe sama. 

Kompetence občanské: 
- učí se základním společenským normám a pravidlům. 

Kompetence pracovní: 
- pracuje s různými typy textů a záznamů, 
- získané vědomosti využívá při plánování dalšího studia a budoucího povolání, 
- rozvíjí své podnikatelské myšlení. 
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Technika administrativy 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Ergonomické zásady a ochrana zdraví - dodržuje ergonomické zásady při nácviku psaní  

Osobní počítače a psací stroje - orientuje se v druzích počítačů a psacích strojů  

Zahájení práce s počítačem - zná uspořádání funkčních kláves  

- seznámí se s psaním na elektronickém psacím stroji – vložení papíru, 
nastavení druhu písma, nastavení délky řádků, pohyb vozíku, vyjmutí papíru  

- zvládá základní dovednosti v programech Word a WordPad  
- ukládání dokumentu, nastavení druhu a velikosti písma atd. 
 - připraví si pracoviště pro psaní na klávesnici počítače  

Hmatová metoda - postupně se seznamuje a zná prstoklad  

Nácvik psaní na klávesnici počítače - píše písmena dané písemné řady  

Přesnost, oprava a rychlost psaní - kontroluje bezchybnost napsaného textu  

- zvyšuje rychlost opisu  

- dbá na přesnost psaní  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Technika administrativy 6. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

 

 

 

Technika administrativy 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Ergonomické zásady a ochrana zdraví  

Správná poloha při psaní - předvede a dodržuje správnou polohu těla při psaní  

Průpravná prstová cvičení - provádí průpravná prstová cvičení  

- připraví si pracoviště pro psaní na klávesnici  

2. Opakování znalostí a dovedností z nižších ročníků  

Osobní počítače, psací stroje, další kancelářská technika - uvede příklady kancelářské techniky  

- orientuje se v druzích počítačů  

Klávesnice - popíše jednotlivé části klávesnice  
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Technika administrativy 9. ročník  

- zná funkční klávesy  

3. Nácvik psaní všemi deseti  

Hmatová metoda - využívá základnípolohy prstů  

Nácvik psaní - ovládá z paměti základní prstoklad  

- zvládá základní dovednosti v programu Word a WordPad  

- píše písmena základní řady  

Přesnost, oprava a rychlost psaní - kontroluje bezchybnost napsaného textu  

- zvyšuje rychlost opisu  

- dbá na přesnost psaní  

Lekce ostatních písmen - postupně zvládá zpaměti další řady písmen  

Procvičování - program Deseti prsty - využívá výukový program Deseti prsty pro zdokonalení se v psaní  

Prstová cvičení - zlepšuje obratnost prstů pomocí prstových cvičení  

Výpočet rychlosti a přesnosti psaní - ovládá psaní skupin slov a větných celků  

- zvládá výpočet rychlosti a přesnosti psaní  

- cvičí a posuzuje vlastní pokrok v psaní s různou délkou opisu  

4. Dokumenty  

Odvolání - orientuje se v základní korespondenci  

- zvládá grafickou úpravu dokumentu  

Životopis - cvičí stylizaci textu písemností  

- připraví si vlastní odvolání a životopis pro budoucí příležitosti  

  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
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Technika administrativy 9. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- připraví si vlastní odvolání a životopis pro budoucí příležitosti --> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - orientuje se v právních 
náležitostech pracovní smlouvy 

- orientuje se v základní korespondenci --> Výchova k občanství -> 9. ročník -> - rozlišuje různé druhy 
pracovních poměrů a jejich ukončení, uvádí příklady 

- zvládá grafickou úpravu dokumentu <-- Výchova k občanství -> 9. ročník -> - rozlišuje různé druhy 
pracovních poměrů a jejich ukončení, uvádí příklady 

 

 

 

 

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

422 

5.21.3 Praktika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

          Volitelný  

    

Název předmětu Praktika 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce zahrnuje významné pracovní činnosti a technologie, vytváří základní praktické 
dovednosti,formuje morální a volní vlastnosti a pomáhá žákům při volbě povolání. 
Tematický okruh Svět práce je vyučován v předmětu praktika a je určen pro žáky 9. ročníku. Rozděluje se 
na tyto tematické okruhy: 
- zpracování technických materiálů, 
- výtvarné techniky, 
- příprava pokrmů, 
- IC technologie. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v atelieru, cvičné kuchyňce, v učebně PC a běžných třídách. 
Vyučovací předmět praktika se vyučuje v 9. ročníku s časovou dotaci 1 hodina týdně. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- prakticky si osvojovat práce podle návodu, 
- využívat výhod náčrtu, 
- plánovat činnost při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, 
- poznávat vlastnosti materiálů a surovin a jejich použitelnost, 
- v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat výsledky. 

Kompetence k řešení problémů: 
- hledat vlastní postup při řešení problémů, 
- získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle, 
- seznamovat žáky s možnostmi poradenství v oblasti profesionální orientace. 
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Název předmětu Praktika 

Kompetence komunikativní: 
- seznamovat žáky s přesným významem pojmů, 
- využívat informační prostředky a technologie pro komunikaci, 
- předkládat dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků. 

Kompetence sociální a personální: 
- stanovovat pravidla pro práci skupiny a dodržovat je, 
- uvědomovat si potřebu ohleduplnosti na pracovišti, 
- samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitů sebeuspokojení. 

Kompetence občanské: 
- otvírat prostor pro pochopení pro různých činností člověka, 
- chápat základní ekologické souvislosti a environmentální vztahy, 
- chovat se zodpovědně v krizových situacích, 
- pochopit výhody dodržování pravidel zdravé výživy. 

Kompetence pracovní: 
- vést žáky k uvědomělému a bezpečnému používání nástrojů a materiálů, 
- provádět zadané práce v co nejlepší kvalitě, 
- srovnávat hospodárnost různých postupů, které vedou k témuž cíli, 
- v pracovním procesu vyhledávat možná rizika a hledat cesty k jejich minimalizaci, 
- dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce. 

    

 

 

Praktika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

424 

Praktika 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

 
 
1. Práce s materiálem 

 

Vlastnosti materiálu (přírodniny, papír a karton) - vytváří pracovními postupy různé předměty z tradičních materiálů  

- používá správně nástroje a pomůcky ke zhotovení výrobků  

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití - pracuje podle slovního návodu a podle šablony  

- vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí řeší jednoduché 
technické úkoly  

Jednoduché pracovní operace a postupy - organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  

2. Zásady bezpečnosti práce  

Zásady poskytování první pomoci - zvládá poskytnutí první pomoci při drobném poranění  

- osvojí si zásady první pomoci  

3. Svět práce  

Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, 
- používá všechny dostupné informace pro výběr dalšího vhodného vzdělání  

Požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní 

Volba profesní orientace - orientuje se v pracovních činnostech jednotlivých profesí  

Zájmy a cíle, osobní vlastnosti a schopnosti 
- posuzuje své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání  

Práce s profesními informacemi a využití poradenských služeb 

Dodržování bezpečnostních zásad a hygieny při práci - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci s nářadím  

4. příprava pokrmů  

Příprava pokrmů z teplé a studené kuchyně - dokáže připravovat pokrmy z teplé a studené kuchyně  

- zvládne si rozvrhnout pracovní postupy  

- umí připravit pokrm podle receptu  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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Praktika 9. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

  

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

- osvojí si zásady první pomoci --> Výchova ke zdraví -> 9. ročník -> - v případě úrazu umí poskytnout první 
pomoc 

- vytváří pracovními postupy různé předměty z tradičních materiálů --> Pracovní činnosti -> 9. ročník -> - vhodným výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí řeší, organizuje a plánuje svoji pracovní náplň 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci s nářadím <-- Pracovní činnosti -> 9. ročník -> - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci s nástroji a nářadím 

   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

426 

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Klasifikace i slovní hodnocení  

Zásady hodnocení prospěchu žáka  

1. Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech je klasifikován těmito 

stupni:  

a. 1 - výborný,  

            2 - chvalitebný,  

            3 - dobrý,  

            4 - dostatečný,  

            5 – nedostatečný.  

a. Dále může být vyjádřen slovně nebo kombinací obou způsobů.  

1. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které 

byly sděleny rodičům.  

2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky 

za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení.    

3. Na prvním stupni a při hodnocení aktivity je možné použít při hodnocení činnosti žáka 

obrázek, hvězdičku apod. Toto hodnocení je pouze doplňkem klasifikace. Slouží především 

jako určitý druh motivace či zvýraznění dílčí práce žáka.    

4. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: neklasifikují žáky ihned po jejich 

návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden; žáci nemusí dopisovat do sešitů 

látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací; účelem zkoušení není 

nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí; učitel klasifikuje jen 

probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není 

přípustné; před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení 

a zažití učiva; prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.          



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Škola za vodou  

427 

5. Při hodnocení prospěchu žáka může být ve vyučovacích předmětech použito slovní 

hodnocení. O použití slovního hodnocení rozhodne ředitelka školy na základě návrhu 

učitele a souhlasu zákonného zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován 

podle odstavce 1.  

6. V případě slovního hodnocení jsou výsledky žáka v jednotlivých předmětech popsány tak, 

aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům, 

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku žáka.  

7. Slovním hodnocením pedagog posuzuje výsledky vzdělávání žáka v jeho vývoji, hodnotí 

přístup žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, naznačuje další 

rozvoj žáka, zdůvodňuje a doporučuje, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak 

je překonat.  

8. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení 

do klasifikace nebo klasifikaci 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 třídní učitel slovní hodnocení do klasifikace pro 

účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.                                                  

9. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici; 

dále je potřeba při klasifikaci zohlednit případné speciální vzdělávací potřeby žáka a 

výsledky vyšetření PPP v návaznosti na integraci.  

10. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne 

k charakteru postižení. Klasifikace těchto žáků se řídí platnou legislativou. U žáka prvního 

až devátého ročníku se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o 

použití slovního hodnocení na základě žádosti zák. zástupce žáka a doporučení školského 

poradenského zařízení.       

11. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a 

klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí 

zpráv učitelů (výchovného poradce) na pedagogické radě.      

12. V klasifikaci a hodnocení prospěchu v jednotlivých předmětech se nebude promítat 

chování žáka ve vyučovacích hodinách (toto bude hodnoceno při klasifikaci chování žáka).  

13. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

a. prospěl s vyznamenáním,  

b. prospěl,                   

c. neprospěl,  

d. nehodnocen.  

14. Žák je hodnocen stupněm:  

a. "prospěl s vyznamenáním", není-li v žádném povinném předmětu hodnocen 

při celkové klasifikaci stupněm horším než "chvalitebný“, průměr z povinných 

předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré,  
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b. "prospěl“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm „nedostatečný“,  

c. “neprospěl“, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm „nedostatečný“,  

d. "nehodnocen“, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů.  

15. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:  

a. pracoval,                            

b. úspěšně pracoval.  

16. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí 

nebo při opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň "prospěl".  

17. Pokud je žák z výuky některých předmětů (tělesná výchova) uvolněn, uvádí se na 

vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn“.     

18. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí 

ředitelka školy pro jeho klasifikaci náhradní termín. A to tak, aby klasifikace žáka mohla 

být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné 

klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.   

19. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 

provedena nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší 

ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů 

klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník.  

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci  

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připraveností na vyučování, 

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.), kontrolními 

písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.  

2. Při hodnocení využívá učitel rovněž sebehodnocení žáka.  

3. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Výjimku tvoří 

vědomosti nutné ke zvládnutí zkoušené látky.  

4. Všechny způsoby získávání podkladů pro hodnocení jsou prováděny zásadně před 

kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. 

Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob  

doporučen ve zprávě školského poradenského zařízení.       

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a 

prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny 
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známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména 

prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.       

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhnou učitelé rovnoměrně na celý 

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem.  

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem 

tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek 

(ústní zkoušení, písemné apod.). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání 

pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled 

zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.    

9. Na konci každého pololetí zajistí vyučující zapsání známek do katalogových listů a třídní 

učitel dbá o jejich úplnost. Do katalogových listů jsou zapisovány známky z jednotlivých 

předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o žákovi – IVP, lékařské zprávy apod.  

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 

apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák 

umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.       

11. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.                                            

12. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání  na třídních schůzkách 

nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se 

nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální 

konzultace dle telefonické domluvy. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou 

sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně, a to na základě jejich žádosti.      

13. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.       

14. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 

tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se 

k ní mohou zákonní  zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních   prázdnin, 

v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího 

školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání 

ve škole také rodičům.       

 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  

1. Sebehodnocení je součástí procesu učení a celkového hodnocení žáků, je jednou 

z výchovných metod. Vyučující ji zařazují do procesu vzdělávání průběžně, způsobem 

přiměřeným věku žáků.  
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2. Žák dostává příležitost komentovat své výkony a výsledky podle požadovaných a předem 

známých kritérií. Konfrontace jeho a učitelova hodnocení (ať je shoda, nebo naopak) 

může být důležitým předpokladem ke zlepšování a aktivizaci žáka. Ústní i písemné 

sebehodnocení žáků probíhá v jednotlivých předmětech při vhodných příležitostech 

(vyučovací hodina, tematický celek, ukončení projektu apod.), je to dlouhodobý proces, 

kterému se žáci postupně učí.  

Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných  

1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mají právo 

na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám 

a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, 

a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.  

2. Vyučující respektují doporučení školských poradenských zařízení, uplatňují je při klasifikaci 

ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje znevýhodnění žáka, včetně 

chování.   

3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 

Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude 

žák se speciálními vzdělávacími potřebami vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše 

nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho 

předpokladům.                                                                            

4. Při hodnocení a klasifikaci pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, 

hodnotí jevy, které žák zvládl. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením 

pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery 

a nedostatky překonávat,  

5. Při klasifikaci je upřednostňováno slovní hodnocení. Konkrétní způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími a se zákonnými zástupci 

žáka.  

6. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.  

7. Ředitelka školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo mimořádně nadanému žákovi na 

žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ten 

se může lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti 

v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají 

charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a zákonnými zástupci dítěte; 

vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně.      
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8. Ředitelka školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí.                      

                                                 

9. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci 

a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

Komisionální a opravné zkoušky  

1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 

předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo 

žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitelku školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li 

vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, může zákonný zástupce žáka požádat 

o komisionální přezkoušení příslušný krajský úřad. Ředitelka školy nebo krajský úřad 

oprávněnost žádosti posoudí a neprodleně zákonnému zástupci žáka sdělí, zda bude žák 

přezkoušen.  

1. Komisionální přezkoušení se koná také při přeřazení mimořádně nadaného žáka do 

vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku, při konání opravné zkoušky, na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka, který plní povinnou školní docházku mimo 

území ČR a pro zjištění úrovně dosavadního vzdělání a znalosti ČJ žáka, který se vzdělával 

mimo ČR a nekonal zkoušky dle § 18 až 18b školského zákona.  

2. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím ředitelka, 

jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla 

ředitelka školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující 

daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. 

Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje 

protokol.       

3. Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů;  není-li možné žáka pro jeho 

nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní 

termín přezkoušení. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitelka školy 

prokazatelným způsobem zástupci žáka, další přezkoušení žáka je nepřípustné. Konkrétní 

rozsah a obsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem. Žák může v jednom dni vykonat zkoušku pouze z jednoho předmětu. 

V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se vydá žákovi nové 

vysvědčení.     

4. Žákovi šestého až devátého ročníku školy, který je na konci druhého pololetí klasifikován 

nejvýše ve dvou předmětech stupněm "nedostatečný" (s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření), ředitelka školy umožní vykonat opravné zkoušky.       

5. Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín 

stanoví ředitelka školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným 

zkouškám, umožní mu ředitelka školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září; 
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do té doby navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák může v jednom dni skládat 

pouze jednu opravnou zkoušku.  

6. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné 

omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat  opravnou zkoušku, stupněm 

nedostatečný.       

7. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.                   

Hodnocení žáků individuálně vzdělávaných a žáků plnících školní docházku ve škole  

      mimo území ČR  

a) Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků dle §41 zák. č. 561/2004 Sb.  

1. Přezkoušení individuálně vzdělávaného žáka se koná vždy jednou za pololetí – v lednu 

a červnu.  

2. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získá učitel zejména těmito formami, metodami 

prostředky:  

Kontrolní písemnou zkouškou, ústním přezkoušením, kontrolou dovedností čtení, kontrolou 

předložených prací, pohovorem s žákem, analýzou různých předložených dokumentů o práci a 

činnosti žáka.  

1. Konečné hodnocení vychází z návrhu vzdělavatele a ze zjištění znalostí při přezkoušení 

žáka.  

2. Při hodnocení úrovně znalostí, schopností a dovedností žáka se využívají kritéria pro 

hodnocení stanovená Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka.  

3. Žák je hodnocen a klasifikován ze všech předmětů učebního plánu v rozsahu stanoveném 

školním vzdělávacím programem.  

b) Hodnocení žáků plnících povinnou školní docházku ve škole mimo území ČR  

1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat zkoušku ve škole nebo ve škole zřízené 

při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky.  

2. Žák koná zkoušku z těchto předmětů:  

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem,  

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým 

vzdělávacím programem,  
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c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru 

Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, 

stanovených Rámcovým vzdělávacím programem.  

1. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka ředitelce školy vysvědčení žáka 

ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to 

za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je 

ředitelka školy oprávněna požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání 

zkoušky vydá ředitelka žákovi vysvědčení.  

2. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které plnil povinnou školní docházku 

v zahraniční škole. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitelka školy v souladu 

se ŠVP. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitelka s dostatečným 

časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu 

zkoušky.  

3. Termín konání zkoušky dohodne ředitelka školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se 

zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška 

koná. Nedojde-li k dohodě, stanová termín zkoušky ředitelka.  

4. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však 

za období dvou školních roků.  

5. Při hodnocení úrovně znalostí, schopností a dovedností žáka se využívají kritéria pro 

hodnocení stanovená Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka.  

6. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu vyzkoušet, stanoví 

ředitelka náhradní termín zkoušky tak, aby se uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců 

po skončení období, za které se zkouška koná.  

Zásady klasifikace chování  

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je klasifikováno těmito stupni:  

   1 - velmi dobré  

   2 - uspokojivé  

   3 - neuspokojivé.  

1. Pro hodnocení chování žáka lze použít i slovní hodnocení.  

2. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, 

a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitelka po projednání v pedagogické radě. Pokud 

třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další 

vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) 

včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.  
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3. Hodnotí se chování žáků ve škole a při akcích konaných mimo školu. Zákonní zástupci žáků 

jsou o chování informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek, na třídních 

schůzkách nebo při osobních jednáních s vyučujícími.    

4. Po vyučování a ve dnech volna se žáci chovají tak, aby nedělali ostudu sobě, škole a obci, 

ve které žijí. Při řešení závažnějších kázeňských přestupků spolupracuje škola s rodiči, 

s ÚMOb Petřkovice a Městskou policií Ostrava. Odpovědnost za výchovu dětí mají zák. 

zástupci.  

5. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka i k rodinnému 

prostředí. Uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato 

opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:  

      

Stupeň 1 (velmi dobré)  

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 

napravit.          

Stupeň 2 (uspokojivé)  

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy;   nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes  důtku třídního učitele školy 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo jiných osob.      

Stupeň 3 (neuspokojivé)  

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitelky školy dopouští dalších přestupků.        

Výchovná opatření  

1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření  k posílení kázně.  

2. Třídní učitel, ředitelka školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi 

po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské 

a školní iniciativy, za statečný čin, za úspěšnou práci, pochvalu nebo jiné ocenění. Ústní 

nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel 

nebo ředitelka školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské 
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knížky, na zvláštním formuláři školy, výjimečně v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná 

ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.       

3. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti 

školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle 

závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:  

a) napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel za pozdní příchody do školy, nekázeň 

ve vyučování, nevhodné chování o přestávkách, zapomínání (pomůcek, cvičebního úboru, 

žákovské knížky, domácích úkolů apod.), za nepřevlékání se do cvičebního úboru, drobné ničení 

školního majetku, nevhodné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy, ničení žákovské 

knížky, nedovolená manipulace s cizí věcí, nepořádek na pracovním místě nebo v prostorách 

školy, neuposlechnutí pokynu vyučujícího, nepřezouvání, používání vulgárních slov apod.  

b) důtku třídního učitele uděluje třídní učitel po neprodleném oznámení ředitelce školy 

za závažnější opakované porušení školního řádu, pokud žák pokračuje v přestupcích z NTU, za 

neomluvenou absenci 1 – 2 hodiny, úmyslné opuštění budovy během vyučování bez omluvy nebo 

drobné krádeže apod.  

c) důtku ředitelky školy uděluje ředitelka školy po domluvě s třídním učitelem a ostatními 

pedagogy a po projednání v pedagogické radě. A to za závažné porušení školního řádu nebo za 

pokračování v přestupcích, za něž byla udělena NTU a DTU, za úmyslné ublížení, které si vyžádalo 

lékařské ošetření, za plánovanou krádež, neomluvenou absenci  

3-10 hodin apod.   

Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy.        

1. Ředitelka školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně 

prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu 

žáka, nezaznamenává se na vysvědčení. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno 

opatření k posílení kázně.  

6.2 Kritéria hodnocení  

Kritéria pro stupně hodnocení prospěchu žáka  

1. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně v souladu se specifikou předmětu.  

2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

A. Předměty s převahou teoretického zaměření  
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B. Předměty s převahou praktických činností  

C. Předměty s převahou výchovného a umělecky odborného zaměření  

A. Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření  

1. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 

ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivého předmětu školního vzdělávacího 

programu hodnotí:  

 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,  

  zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované  

  intelektuální a motorické činnosti,  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,  

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,  

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,  

- kvalita výsledků činností,  

- osvojení účinných metod samostatného studia.  

1. Výchovně vzdělávací výsledky se v předmětech s převahou teoretického zaměření 

klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se 

u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný 

a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze 

s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  
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Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.  

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky 

a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů 

a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev 

mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla 

bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 

činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 

učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním 

a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. 

Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a 

písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických 

a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, 

vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 
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mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

Nedovede samostatně studovat.  

B. Klasifikace v předmětech s převahou praktických činností  

1. Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření se ve vztahu k očekávaným 

výstupům jednotlivého předmětu školního vzdělávacího programu hodnotí:  

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem  

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce  

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech  

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech  

- kvalita výsledků činností  

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti  

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí  

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci  

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel  

1. Výchovně vzdělávací výsledky se v předmětech s převahou praktického zaměření 

klasifikují podle těchto kritérií:  

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 laboratorní 

zařízení a 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  
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praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce 

se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje 

vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a 

energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla 

obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí 

učitele.  

Stupeň 3 (dobrý)  

 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. 

Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.  

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou 

pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje 

pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře 

přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně 

využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel 

musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a 

způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 

Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. 

Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 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 
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životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků.  

C. Klasifikace v předmětech s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření  

1. Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se ve vztahu k očekávaným 

výstupům jednotlivého předmětu školního vzdělávacího programu hodnotí:  

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu  

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace  

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti  

- kvalita projevu  

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně  

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti  

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,  

   výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví  

1. Výchovně vzdělávací výsledky se v předmětech s převahou výchovného zaměření 

klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný)  

 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem 

o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. 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 a kolektivním projevu. Jeho  

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě 
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aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní  

zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost 

a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 3 (dobrý)  

 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 

v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí 

učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus 

a tělesnou zdatnost.  

  

 


