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1. Identifikační údaje 

Název vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program, Základní škola Frýdlant n.O., náměstí T.G.Masaryka 1260 

Motivační název: 

Souhra 

Předkladatel: 

název školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí 

REDIZO 
 

IČ 73184535 

adresa školy náměstí T.G.Masaryka 1260 

ředitel Mgr. Jiří Čupa 

kontakty 
 

telefon 558678169 

e-mail zstgm.frydlantno@seznam.cz 

www www.zstgmfrydlantno.wz.cz 

fax 558678169 

Zřizovatel: 

zřizovatel Městský úřad Frýdlant n.O. 

adresa zřizovatele Náměstí 3 

2. Charakteristika školy a ŠVP 

2.1. Charakteristika školy 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

ZŠ na náměstí T.G.Masaryka je jednou ze dvou škol ve Frýdlantě n.O. Byla vybudována v 

80.letech 20. stol. jako velká pavilónová škola, jejíž součástí je kromě ZŠ i gymnázium. Je 

postavena v klidné části města, s vlastní zahradou a sportovním areálem. 

Úplnost a velikost školy 

Jsme úplná spádová ZŠ, kam dojíždějí žáci z několika okolních obcí. 

Kapacita naší školy je kolem 650 žáků. 



Umístění školy 

Naše škola se nachází v centru malého města v klidném prostředí, v turisticky atraktivní 

oblasti s možností výuky v přírodě a vycházek do přírody. Poblíž je vlakové nádraží a 

autobusová zastávka. 

Vybavení školy 

Školní budova je pavilónového typu, poskytuje tedy dostatek prostoru pro přestávky a volné 

hodiny, za pěkného počasí skýtá tuto možnost atrium. Učebny pro žáky 1. tříd jsou umístěny 

v samostatném pavilónu, který má svůj vlastní vstup a s ostatními prostorami školy je spojen 

chodbou. Pro žáky 1. stupně je k dispozici družina, ranní a odpolední. 

Sportovní aktivity mohou probíhat ve dvou tělocvičnách s gymnastickým salónkem a ve 

venkovním sportovním areálu s běžeckou dráhou, doskočištěm, hřištěm na volejbal a 

basketbal a se stoly na stolní tenis. 

Výuka probíhá v kmenových třídách, ale škola má k dispozici také několik odborných učeben. 

Učebna fyziky a chemie je vybavena pracovními stoly s přívodem elektřiny, digestoří, 

interaktivní tabulí s počítačem, vizualizérem a audiovizuální technikou. Je propojena s 

přípravnou dostatečně vybavenou chemikáliemi a pomůckami. Škola klade velký důraz na 

výuku cizích jazyků, proto už máme zřízeny 4 jazykové učebny pro žáky 1. i 2. stupně. 

Všechny jsou vybaveny audiovizuální technikou, sluchátky a interaktivní tabulí s počítačem. 

V učebně pro výtvarnou výchovu jsou k dispozici malířské stojany, za příznivého počasí žáci 

tedy mohou pracovat v přírodě. V poloodborné učebně hudební výchovy vyučující i žáci 

využívají různé hudební nástroje a samozřejmě také kvalitní audiovizuální techniku. Výuka 

pracovních činností může probíhat v dílnách, které jsou vybaveny také keramickou pecí nebo 

v kuchyňce. Žáci mohou využívat 2 knihovny, ve kterých probíhá i výuka. Knihovna 2. 

stupně je zařízena jako informační centrum s audiovizuální technikou, počítačem a 

dataprojektorem a stále se dovybavuje. Nejen pro výuku předmětů zabývajících se výpočetní 

technikou, ale také ve všech ostatních předmětech jsou hojně využívány  

3 počítačové učebny s napojením na internet. Používat moderní způsoby výuky nám ve dvou 

z nich umožňuje interaktivní tabule. 

V rámci projektu „ EU peníze školám „ plánujeme ještě více zmodernizovat vybavení školy. 

Nainstalujeme další interaktivní tabule, dataprojektory a pořídíme pomůcky, které nám 

pomohou vyučovat moderněji a zajímavěji. 

Při škole funguje školní restaurace firmy Eurest, kde si děti kromě oběda mohou zakoupit i 

svačiny. 

Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor má kolem 40 členů, z nichž většina je plně kvalifikovaná a aprobovanost je 

vysoká, u hlavních předmětů 100 %. Pedagogové se vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků zprostředkovaného Krajským vzdělávacím a informačním centrem 

v Novém Jičíně a dalšími akreditovanými institucemi, další vzdělávání (především jazykové) 

bude probíhat také v souvislosti s projektem „EU peníze školám“. Ve školní družině pracují 3 

vychovatelky. 

Při řešení výukových a výchovných problémů a s výběrem povolání pomáhá žákům a 

rodičům výchovná poradkyně, ve škole pracuje také metodička prevence sociálně 

patologických jevů a v rámci projektu také školní psycholog. Žákům se specifickými 

poruchami učení a chování je poskytována speciálně pedagogická péče kvalifikovanými 

učiteli. 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

V rámci výuky tělesné výchovy pořádáme na 2. stupni lyžařské kurzy (podle zájmu pobytové) 

a na 1. stupni kurzy plavecké. Ve spolupráci s učiteli autoškoly je uskutečňována dopravní 

výchova, žáci 1. stupně docházejí na dopravní hřiště. 



Na škole probíhají dlouhodobé projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. 

Při jejich realizaci spolupracujeme se sdružením Faust, Renarkon, CNN a s Policií ČR. 

Škola nabízí velké množství zájmových kroužků s různým zaměřením. Kroužky nejsou 

vedeny jen pedagogy, ale také externími pracovníky. Mezi kroužky se sportovním zaměřením 

patří sálová kopaná, gymnastika, volejbal, košíková, florbal a rybářský. Výtvarné vlohy žáci 

rozvíjejí v keramickém kroužku a v šikovných tlapkách. Pohybový talent a cit pro hudbu 

uplatní žáci v kroužku tanečním, ve zdravotnickém si osvojí zásady první pomoci. Žáci, kteří 

mají v oblibě klidnější činnosti, si přijdou na své ve filatelistickém kroužku.  

Velkých úspěchů v soutěžích i na republikové úrovni pravidelně dosahují členové turistického 

kroužku. Při škole pracuje již druhé desetiletí folklórní soubor Malá chasa a chasička. Soubor 

je velmi aktivní, zúčastňuje se různých folklórních akcí a soutěží, navázal družbu se ZŠ 

Turzovka. Velmi oblíbená jsou jeho pravidelná vystoupení pro obyvatele Domova důchodců 

ve Frýdlantě n. O. 

Již řadu let spolupracujeme se školou v německém Radeburgu. V rámci této spolupráce 

pořádáme výměnné pobyty žáků. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Při škole pracuje Rada rodičů a Rada školy se 

zastoupením rodičů, pedagogů a zřizovatele. O dění ve škole jsou rodiče informováni 

prostřednictvím webových stránek a článků zveřejňovaných v místních novinách. 

Úzce spolupracujeme s městským úřadem, úřadem práce, městskou knihovnou, mateřskými 

školami, Centrem pro lidi s mentálním postižením v Pržně, Pedagogicko-psychologickou 

poradnou ve Frýdku-Místku a střediskem výchovné péče. 

2.2. Charakteristika ŠVP 

REALIZACE VÝUKY PODLE ŠVP 

Výuka podle ŠVP probíhá ve školním roce 2010/2011 ve všech ročnících kromě 5. ročníku. 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

Motivační název ŠVP – SOUHRA 

Motto: S – sport, snaha, snášenlivost, spolupráce, sebeúcta 

O – odbornost, ochota, ohleduplnost 

U – učení, uznání, úcta,um 

H – hravost, hra, houževnatost 

R – respekt, rozum 

A – aktivita, atmosféra 

Základní desatero „SEHRANÉ ŠKOLY“: 

ATMOSFÉRA – učitel, žák, KLIMA ŠKOLY 

- partnerský vztah učitel – žák 

- důvěra, úcta, práce v týmech 

- společné prožitky výjimečných okamžiků školy (netradiční zápis do 1.tříd, vítání prvňáčků, 

projekty - Velikonoce, Vánoce, Den dětí, programy ke slavnostním příležitostem) 

- učit se komunikovat, vyjádřit svúj názor, respektovat a být respektován, rozhodovat se 

- posilování vztahů kolegiality ve třídách 

ČLOVĚK JAKO JEDINEČNÁ BYTOST 

- bezpečí, porozumění, zdravý životní styl 

- péče o žáky talentované, žáky se specifickými poruchami učení a žáky ze sociálně slabých 

rodin 

- posilování osobnostního rozvoje dítěte, umění se rozhodnout s využitím metod estetické a 

dramatické výchovy – spolupráce s poradenskými zařízeními – PPP 



- respektování osobních schopností a možností dítěte, nechat slabým žákům zažít pocit 

úspěchu 

PŘÍRODA, SPORT, HRA – učit se nemusíme jen v budově školy 

- využití přírody, okolní krajiny a přírodních společenství, která nás obklopují – přírodopisné 

a vlastivědné vycházky, exkurze 

- porozumění a ochrana přírody s využitím prvků ekologické výchovy 

- sportovní soutěže, turistika, plavání, cyklistika (dopravní výchova), lyžování, atletika, 

míčové sporty 

ZDRAVÍ JAKO DAR 

- péče a ochrana vlastního zdraví, besedy s gynekologem, urologem 

- zásady hygieny, zdravé výživy 

- předcházení nebezpečí, zásady první pomoci 

- snaha o zajištění zdravého prostředí ve škole 

PRÁCE S INFORMACEMI, ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ 

- porozumění textu, práce s textem – vyhledávání a třídění informací 

- využití informačních zdrojů (školní knihovna, internet) 

- praktické využití počítačových učeben 

- rozšiřování komunikačních dovedností 

JAZYK, POROZUMĚNÍ MEZI NÁRODY  

- kontakty na školách v zahraničí 

- vlastenectví jako výchova sebevědomého občana EU 

- příhraniční spolupráce v rámci regionu 

- sebevzdělávání učitelů ve světových jazycích 

- konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

MOJE MÍSTO MEZI LIDMI 

- úcta ke starším a postiženým občanům - spolupráce s Centrem pro lidi s mentálním 

postižením Náš svět a Domovem důchodců ve Frýdlantě n.O. 

- empatie, ohleduplnost, tolerance, slušnost v chování ve škole i na veřejnosti 

- volba povolání, exkurze, návšrěvy Informačního a poradního střediska při Úřadu práce ve 

Frýdku-Místku 

- tolerance k menšinám 

CO NÁS MŮŽE OHROZIT - preventivní programy 

- spolupráce s občanským sdružením prevence negativních jevů FAUST, s policií ČR - A 

- konzultace s výchovným poradcem a koordinátorem prevence negativních jevů - využití 

schránky důvěry 

- motivace k smysluplnému využití volného času - zájmové kroužky a útvary, školní družina, 

kulturní programy - divadlo, koncerty 

- vzdělávací akce - exkurze, besedy, semináře 

- spolupráce se Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku, , Renarkonem ve Frýdku-

Místku, oddělením sociálně právní ochrany dětí, případně Centrem nové naděje ve Frýdku-

Místku 

PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE  

Cílem programu primární prevence je snaha připravit děti na možnost výskytu zátěžové nebo 

rizikové situace (např. kontakt s drogou, šikana), vytvoření bezpečného prostoru pro zvládnutí 

rizikových situací, jimž děti mohou čelit. Program reaguje na potřebu dlouhodobého působení 

na postoje dětí ve vztahu k sociálně patologickým jevům. Dalším směrem působení je 

orientace na hodnotové postoje žáků směrem ke zdravému a odpovědnému způsobu života. 

- program AJAX - je určen nejmladším školním dětem, jednotlivé tématické celky se zabývají 

mezilidskými vztahy, prevencí trestné činnosti, dopravní výchovou, prevencí závislostí apod., 

garantem programu je Policie ČR - Preventivně informační skupina 



- program sdružení FAUST - program je realizován sdružením FAUST Ostrava, program 

probíhá na prvním stupni základních škol, hlavním tématem, které prolíná celým programem 

je problematika závislostí, pozornost je dále věnována sebepojetí, akceptaci odlišností a 

menšin, šikaně, zvládání zátěžových situací, orientaci v rychle se měnícím globálním světě, 

rizikům infekčních nemocí a zdravému životnímu stylu 

- program ''BUĎ OK'' - program realizuje Centrum primární prevence RENARKON Ostrava, 

program je určen žákům druhého stupně základních škol, je zaměřen na vztahy v kolektivu a 

komunikaci, zdravý životní styl, prevenci šikany, rizika užívání drog, postoje mladých lidí k 

drogám, vliv médií na děti a mládež 

- besedy s pracovníky Preventivně informační skupiny Policie ČR na téma kriminalita 

mládeže, trestní odpovědnost apod. 

RODINA, ŠKOLA, VEŘEJNOST 

- školní parlament 

- školská rada 

- rodičovské sdružení - pravidelné třídní schůzky, konzultační odpoledne, dny otevřených 

dveří 

- společné akce rodičů, žáků a učitelů - maškarní bál, třídní besídky, školní výlety, Den dětí 

- zapojení rodičů do zájmové činnosti 

- spolupráce s MŠ 

- ve spolupráci s rodiči se snažit o co nejlepší vybavení tříd v rámci sponzoringu 

- pravidelné návštěvy divadelních a filmových představení, výstav, městské knihovny 

I UČITELÉ SE UČÍ 

- aprobovanost pedagogických pracovníků - učitelé se účastní seminářů ve svém oboru 

- vzdělávání v ICT 

- doplňování vzdělání cizích jazyků 

- spolupráce s pedagogickými fakultami 

- využívání nabídek seminářů s odborníky pro DVPP 

2.2.1. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

Všichni vyučující uplatňují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení těchto 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

- zařazujeme do výuky různé metody a formy činnosti, které žákům umožní organizovat 

vlastní učení  

- umožňujeme žákům sebehodnocení i hodnocení sebe navzájem 

- organizujeme výlety a exkurze k danému učivu a vytváříme podmínky pro zapojení žáků do 

soutěží a olympiád 

- zadáváme projekty a referáty a tím vytváříme podmínky pro prezentaci výsledků vlastní 

práce 

- zadáváme žákům takové úkoly, aby mohli porovnávat různé jevy, jejich shody, odlišnosti, 

třídit je podle určitých hledisek a uvádět je do souvislosti 

- motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání (učíme je chápat nezbytnost celoživotního 

vzdělávání) 

- klademe důraz na to, aby žáci četli s porozuměním, aby zvládli práci s textem, využívali 

různé zdroje informací (odborný tisk, slovníky, encyklopedie, sdělovací prostředky, internet a 

další informační zdroje) 

- individuálním přístupem umožňujeme zažít úspěch všem žákům 

Kompetence k řešení problémů 

- umožňujeme žákům, aby si sami vyhledali informace vhodné k řešení problémů, nacházeli 

jejich shody a rozdíly a stejně tak dokázali využít získané vědomosti a dovednosti k vyřešení 

problému 



- navozujeme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastní zkušenosti, 

nabízí způsoby efektivní spolupráce při řešení problému a uplatňují mezipředmětové vztahy, 

umí problém pojmenovat a stanoví způsoby řešení 

Kompetence sociální a personální 

- klademe důraz na spolupráci žáků ve skupině, na vytváření pravidel práce v týmu, na 

vzájemnou pomoc a respektování jiných názorů a zkušeností druhých a čerpání poučení z 

toho, jak řeší problém jiní 

- postupným zaváděním týmové práce a přijetím zodpovědnosti za splnění úkolu se žáci učí 

odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a vhodnou formou prezentovat své názory 

- nabízíme žákům vhodné aktivity, aby si vytvořili pozitivní představu o sobě samém 

Kompetence komunikativní 

- vyžadujeme, aby žáci formulovali a vyjadřovali své myšlenky přesně, logicky a věcně, 

vyjadřovali se výstižně, souvisle, kultivovaně v písemném i slovním projevu 

- podněcujeme žáky k využívání informačních a sdělovacích prostředků pro komunikaci s 

okolím 

- prožitkovým vyučováním si žáci osvojují pravidla vhodné komunikace s vrstevníky a 

dospělými ve škole i mimo školu 

- podporujeme možnost příležitostně prezentovat své názory a výsledky své práce 

prostřednictvím školního časopisu, zpráv do školního rozhlasu a regionálního tisku 

- motivujeme žáky k chápání nutnosti znalostí z cizího jazyka jako prostředku komunikace 

mezi lidmi 

Kompetence občanská 

- rozvíjíme zájem žáků o život v obci a regionu 

- respektovat přesvědčení jiných lidí se žáci učí na modelových příkladech pozitivního i 

negativního chování lidí 

- pěstujeme zodpovědný postoj k poskytnutí pomoci v krizových situacích, situacích 

ohrožujících zdraví a život člověka, ale také na základě schopnosti empatie 

- podporujeme hrdost na národní tradice a kulturní i historické dědictví 

- vyžadujeme přijetí osobní zodpovědnosti za výsledky společné práce a za dodržování 

pravidel školního řádu 

- umožňujeme žákům zapojením do života třídy a školy (třídnické besedy, třídní žákovská 

samospráva, žákovský parlament) uvědomit si práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

Kompetence pracovní 

- zdůrazňujeme nutnost správně organizovat svou práci a dodržovat pravidla bezpečnosti, 

ochrany zdraví a ochrany životního prostředí 

- nabízíme možnosti orientace při výběru profese 

- podněcujeme žáky k efektivnímu využití času stráveného ve škole i času věnovanému 

přípravě na vyučování (exkurze, besedy, nabídka volitelných předmětů) 

- rozvíjíme u žáků orientaci na pracovní výkon a koncentraci pozornosti 

2.2.2. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě se zdravotním postižením, se 

zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Těmto žákům může ředitel školy na základě 

písemného doporučení školského poradenského střediska –pedagogicko-psychologické 

poradny, speciálně pedagogického centra - povolit vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu. 

Na základě příslušné vyhlášky MŠMT obsahuje IVP tyto údaje: 

-základní údaje o žákovi a závěry vyšetření z PPP 

-cíle vzdělávání , časové a obsahové rozvržení učiva 

-volba pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů 



-způsob hodnocení a klasifikace 

-jmenovité určení pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola bude 

spolupracovat 

-podle potřeby je doplněn o způsob spolupráce se zákonnými zástupci 

IVP je vypracován ve lhůtě jednoho měsíce po nástupu žáka do školy nebo od zjištění 

speciálních vzdělávacích potřeb a na základě žádosti rodičů. Vychází ze školního 

vzdělávacího programu školy s cílem modifikovat požadavky tak, aby odpovídaly režimu 

speciálního vzdělávání žáka se zdravotním postižením. V průběhu školního roku může být 

dopracováván. S individuálním vzdělávacím plánem jsou seznámeni rodiče žáka a tuto 

skutečnost stvrdí svým podpisem. 

Největší skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole žáci s 

vývojovými poruchami učení a chování. Tyto poruchy činí potíže při osvojování učiva 

běžnými výukovými metodami, přestože mají žáci přiměřenou inteligenci. Proto při 

vzdělávání těchto žáků využívají učitelé vhodné pedagogické metody a postupy, uplatňují 

individuální přístup zohledňující speciální potřeby žáků při vzdělávání a hodnocení.Tito žáci 

jsou v naší škole integrováni do běžných tříd. 

Při přetrvávajících problémech se čtením, psaním, počítáním či s koncentrací pozornosti, tedy 

některých z příznaků vývojových poruch učení a chování, jsou žáci se souhlasem rodičů 

posíláni k odbornému pedagogickému a psychologickému vyšetření do pedagogicko-

psychologické poradny. V případě, že poradna diagnostikuje vývojové poruchy učení a 

chování a doporučí speciální vzdělávání zajistit formou individuální integrace, pak také 

doporučí podpůrná opatření a formy pedagogických postupů.Tato jsou pak zohledňována v 

běžné výuce a jsou potvrzena v plánu individuální podpory. Na vypracování plánu se podílí 

třídní učitel a vyučující příslušných naukových předmětů ve spolupráci s výchovným 

poradcem školy.  

Na základě doporučení odborného poradenského zařízení je také vytvořen plán speciálně 

pedagogické péče k zajištění reedukace vývojových poruch učení. Žáci jsou zařazováni do 

malých skupin a speciálně pedagogická péče je jim poskytována proškolenými učiteli 

pravidelně podle zařazení těchto hodin do rozvrhu, nejčastěji jednu hodinu týdně. Při 

reedukaci učitelé využívají reedukační pomůcky a materiály k nápravě poruch učení, včetně 

počítačových programů.  

2.2.3. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

Žáci talentovaní v určité oblasti jsou v hodinách naukových či výchovných předmětů 

pověřováni náročnějšími úkoly, vedením skupiny při zařazení skupinové práce,plněním 

samostatných úkolů přiměřených jejich věku a možnostem, jejich talentu je využíváno v 

soutěžích ve škole i mimo ni, mají možnost zapojit se do činnosti zájmových kroužků 

organizovaných školou. 

Školský zákon a příslušná vyhláška MŠMT umožňuje vzdělávání mimořádně nadaných žáků 

podle individuálního vzdělávacího programu. Zjišťování mimořádného nadání v tomto 

případě provádí specializované školské poradenské zařízení, které také navrhne obsah 

vzdělávacího plánu. Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího 

ročníku, aniž by absolvoval nižší ročník, pokud uspěje u zkoušky před komisí, kterou jmenuje 

ředitel školy. 

2. 2. 1. Výchovné a vzdělávací strategie 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 



 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu 

učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

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

do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 

komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

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

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

 

Dílčí kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a 

využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 

znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 

problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových 

problémových situací 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost 

za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 

Dílčí kompetence 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 

do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

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

a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 

využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 



 

Dílčí kompetence 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v 

týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje 

kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 

s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni požádá 

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

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje 

různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 

rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

 

Dílčí kompetence 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti 

fyzickému i psychickému násilí  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých 

práv a povinností ve škole i mimo školu 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc 

a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní 

postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního 

dění a sportovních aktivit 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky 

na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 

Dílčí kompetence 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Na úrovni základního vzdělávání žák: 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 



 rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k 

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

 

Dílčí kompetence 

2. 2. 2. Začlenění průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Nácvik psaní písmen, slov a vět, Komunikační a slohový výcvik, Literární výchova 

Matematika 

Matematické představy, Geometrie, Jednotky 

Prvouka 

Roční období a proměny přírody 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Barvy, hry s barvou 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - papír, Práce s drobným materiálem - přírodniny, 

Konstrukční činnost, Zásady stolování 

Anglický jazyk 

Dům, rodina 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Malé a velké písmeno, abeceda, Věta, souvětí, Nauka o slově, Rozdělení hlásek, 

Slovní druhy, Upevnění tvarů písmen 

Matematika 

Počítání do 20, Počítání do 100, Řešení slovních úloh, Násobení a dělení číslem 1 - 

5 

Prvouka 

Orientace v čase, Živá příroda 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Rozvržení plochy a prostoru 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Práce s textilem 

Anglický jazyk 

Exotická zvířata 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Větné celky, Nauka o slově, Vyjmenovaná slova, Druhy slov, Vlastní jména, 

Literární výchova 

Anglický jazyk 

Zvířata, Věci, Abeceda, dny, měsíce 



Matematika 

Počítání v oboru do 100, Počítání v oboru do 1000, Malá násobilka 

Prvouka 

Naše obec a náš kraj, Lidé a čas, Lidé a technika, Živá příroda, Neživá příroda 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě, Výtvarný rytmus, cítění, Výtvarné 

techniky 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Práce drobným materiálem - přírodniny, Pěstitelské 

činnosti 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Nauka o slově, pravopis, Tvarosloví, Skladba, Písemný projev 

Anglický jazyk 

Co je v domě, Úžasná zvířata, Komunikace 

Matematika 

Počítání v oboru přirozených čísel do 1 000 000, Zavedení pojmu zlomku, Práce s 

daty, tvorba grafů a tabulek, Geometrie v rovině a prostoru 

Vlastivěda 

Místo, kde žijeme, Česká republika v Evropě, Obrazy z českých dějin 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, světlo, barva 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - přírodniny, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské 

činnosti - pěstování rostlin 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Náš národní jazyk, Stavba slova a pravopis, Tvarosloví, Skladba, Písemný projev, 

Literární výchova 

Matematika 

Počítání v oboru přirozených čísel větších než 1 000 000, Zlomky, desetinné 

zlomky, Desetinná čísla, Geometrie v rovině a prostoru, Práce s daty, vztahy a 

závislosti 

Vlastivěda 

Obrazy z českých dějin 

Přírodověda 

Třídění organismů, Země a vesmír, Jednoduchá technika, stroje a elektrická energie 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Práce s drobným materiálem - přírodniny, Práce s 

textiliemi, Konstrukční činnosti, práce dle návodu a předlohy, Pěstitelské činnosti, 

Příprava pokrmů 

6. ročník Český jazyk a literatura 



Obecné poučení o jazyce, Zvuková stránka jazyka 

Matematika 

Dělitelnost přirozených čísel, Číselné a logické řady 

Informační a komunikační technologie 

Internet a jeho využití 

Dějepis 

Úvod do dějepisu, Pravěk 

Výchova k občanství 

Rok v jeho proměnách, Domov, Etiketa, Solidarita 

Fyzika 

Veličiny a jejich měření 

Zeměpis 

Vesmír, Planeta Země, Mapa - obraz Země, Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí 

lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Výtvarná výchova 

Prostorová tvorba 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály 

7. ročník 

Matematika 

Racionální čísla 

Dějepis 

Vrcholný a pozdní středověk 

Výchova k občanství 

Přírodní bohatství a jeho ochrana, Kulturní bohatství 

Zeměpis 

Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Antarktida, Oceány, Austrálie a Oceánie, 

Asie, Arktida 

Výtvarná výchova 

Prostorová tvorba 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Osobnostní a sociální rozvoj 

Tělesná výchova 

Atletika, Sportovní hry 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály 

Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání, Proces dramatické a inscenační tvorby, 

Recepce a reflexe dramatického umění 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

8. ročník 

Matematika 

Pythagorova věta 

Dějepis 



Novověk - období 1648 - 1789 

Výchova k občanství 

Životní perspektivy, Komunikace, Člověk a morálka, Sebepoznání, Rozhodování, 

Akční plánování 

Fyzika 

Práce a energie, Tepelné jevy, Elektrický proud 

Zeměpis 

Evropa, Svět kolem nás, Rozdíly ve vyspělosti zemí, Integrace zemí, Kulturní 

rozmanitost lidstva, Odvětví národního hospodářství, Člověk a příroda, Význam a 

využití geografie 

Výtvarná výchova 

Kresba, Prostorová tvorba, Výtvarné umění a životní prostředí 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika z chemie 

Vlastnosti látek 

Praktika ze zeměpisu 

Kartografie a topografie, Statistické údaje v geografii, Politický zeměpis, Světové 

hospodářství, Ochrana člověka při mimořádných událostech, Místní oblast 

Společensko-vědní seminář 

Člověk a sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Rovnost příležitostí na trhu práce, 

Adaptace na životní změny, Člověk a filozofie, Výchova k demokracii 

Fyzika 

Elektromagnetické jevy, Elektrický proud v polovodičích, Atomy a záření, Jaderná 

energie 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Výtvarná výchova 

Kresba, Dějiny umění 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Osobnostní a sociální rozvoj 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Seminář z českého jazyka 

Příprava k příjímacím zkouškám 

Seminář z matematiky 

Logika 



Praktika z fyziky 

Rozšiřující učivo, Meteorologie 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 

1. ročník 

Matematika 

Matematické představy 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba 

Anglický jazyk 

Dům, rodina 

2. ročník 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 

Prvouka 

Moje rodina, Člověk a péče o zdraví 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba 

Pracovní činnosti 

Práce s textilem 

Anglický jazyk 

Exotická zvířata 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Matematika 

Geometrie 

Prvouka 

Lidské tělo 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Výtvarný rytmus, cítění, Výtvarné techniky, Barvy a jejich kombinace 

4. ročník 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností, Práce ve dvojicích a skupinách, 

Malba 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Práce s textiliemi 

5. ročník Český jazyk a literatura 



Náš národní jazyk 

Anglický jazyk 

Čas 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností - pohyb těla, akční tvar malby a kresby, Práce ve dvojicích a skupinách 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - přírodniny 

6. ročník 

Dějepis 

Pravěk 

Výchova k občanství 

Rodina, Etiketa, Solidarita 

Zeměpis 

Mapa - obraz Země, Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, 

Osobnostní a sociální rozvoj 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Výchova k občanství 

Kulturní bohatství 

Zeměpis 

Afrika 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Tělesná výchova 

Atletika, Sportovní hry, Gymnastika 

Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání, Proces dramatické a inscenační tvorby 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

Sportovní hry 

Sportovní hry I. 

Cvičení pro zdraví 

Dechové cvičení, Vyrovnávací cvičení uvolňovací, Vyrovnávací cvičení 

protahovací, Vyrovnávací cvičení posilovací, Nácvik a upevňování správného držení 

těla 

8. ročník Český jazyk a literatura 



Slohová a komunikační výchova 

Výchova k občanství 

Životní perspektivy, Komunikace, Člověk a morálka, Sebepoznání, Rozhodování 

Přírodopis 

Biologie člověka 

Německý jazyk 

Můj svět 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Náboženství v životě člověka, Člověk a sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Rovnost příležitostí na trhu práce, 

Adaptace na životní změny, Člověk a filozofie, Výchova k demokracii 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Seminář z českého jazyka 

Příprava k příjímacím zkouškám 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Tělo a zdraví 

Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 

2. ročník 

Prvouka 

Škola, chování ve škole, Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem 

Anglický jazyk 

Exotická zvířata 

3. ročník 

Výtvarná výchova 

Výtvarné techniky, Barvy a jejich kombinace 

Pracovní činnosti 

Práce s textiliemi 

4. ročník 

Přírodověda 

Přírodní společenstva, les, Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Výtvarná výchova 



Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů, stolování 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik 

Přírodověda 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Výtvarná výchova 

Volná malba, kresba, comics, reklama 

6. ročník 

Výchova k občanství 

Domov, Rodina, Život ve škole, Etiketa, Solidarita 

Zeměpis 

Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý způsob života a péče o zdraví, 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

7. ročník 

Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání, Proces dramatické a inscenační tvorby 

Praktika z přírodopisu 

Bezpečnost práce 

8. ročník 

Výchova k občanství 

Životní perspektivy, Komunikace, Člověk a morálka, Sebepoznání, Rozhodování 

Zeměpis 

Evropa 

Praktika ze zeměpisu 

Místní oblast 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Člověk a sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Adaptace na životní změny, 

Občanská společnost, Výchova k demokracii 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Tělo a zdraví 

Psychohygiena - integrace ve výuce 



1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Nácvik psaní písmen, slov a vět, Literární výchova 

Hudební výchova 

Hudebně - pohybové činnosti, Poslechové činnosti 

Čtení a psaní 

Psaní 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Malé a velké písmeno, abeceda, Upevnění tvarů písmen, Literární výchova 

Prvouka 

Člověk a péče o zdraví 

Hudební výchova 

Hudebně - pohybové činnosti, Poslechové činnosti 

Čtení a psaní 

Psaní 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Písemný projev 

Prvouka 

Lidské tělo 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Návštěvy výstav, Práce ve dvojicích a skupinách 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Písemný projev 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 

Přírodověda 

Přírodní společenstva, les 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Písemný projev 

Přírodověda 

Lidské tělo 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Návštěvy výstav 

6. ročník 

Výchova k občanství 

Rodina, Život ve škole, Etiketa, Solidarita 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a 



podpora zdraví 

7. ročník 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života, Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály 

Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání 

Sportovní hry 

Sportovní hry I. 

Základy administrativy 

Kancelářská technika 

Cvičení pro zdraví 

Dechové cvičení, Vyrovnávací cvičení uvolňovací, Vyrovnávací cvičení 

protahovací, Vyrovnávací cvičení posilovací, Nácvik a upevňování správného držení 

těla 

8. ročník 

Výchova k občanství 

Životní perspektivy, Komunikace, Člověk a morálka, Sebepoznání 

Fyzika 

Zvukové jevy 

Přírodopis 

Zdraví 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Člověk a sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Anglický jazyk 

Zdraví a bezpečí 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Adaptace na životní změny, 

Výchova k demokracii 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a 

podpora zdraví 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 



Tělo a zdraví, Denní režim 

Kreativita - integrace ve výuce 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik 

Výtvarná výchova 

Barvy, hry s barvou, Malba 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - papír, Práce s drobným materiálem - přírodniny, 

Konstrukční činnost 

Anglický jazyk 

Dům, rodina 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Věta, souvětí, Nauka o slově, Slovní druhy, Komunikační a slohový výcvik 

Matematika 

Řešení slovních úloh, Geometrie v rovině a prostoru 

Výtvarná výchova 

Rozvržení plochy a prostoru, Díla známých autorů (Sekora, Pilař, Smetana) 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - přírodniny, Konstrukční činnost, Základy stolování 

Anglický jazyk 

Exotická zvířata 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Větné celky, Nauka o slově, Vyjmenovaná slova, Druhy slov, Vlastní jména, 

Komuniční a slohový výcvik 

Matematika 

Geometrie 

Výtvarná výchova 

Strukturální a prostorové kompozice, Výtvarné techniky, Barvy a jejich kombinace 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Práce drobným materiálem - přírodniny, Práce s 

textiliemi, Práce montážní a demontážní, Příprava jednoduchých pokrmů 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Nauka o slově, pravopis, Skladba, Komunikační a slohový výcvik, Literární 

výchova 

Matematika 

Práce s daty, tvorba grafů a tabulek 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, světlo, barva 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Práce s drobným materiálem - přírodniny, Práce s 

textiliemi, Práce montážní a demontážní 

5. ročník 
Český jazyk a literatura 

Skladba, Písemný projev, Komunikační a slohový výcvik, Literární výchova 



Anglický jazyk 

Místa 

Matematika 

Zlomky, desetinné zlomky, Geometrie v rovině a prostoru 

Přírodověda 

Třídění organismů 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Práce s drobným materiálem - přírodniny, Práce s 

textiliemi, Konstrukční činnosti, práce dle návodu a předlohy, Pěstitelské činnosti, 

Příprava pokrmů 

6. ročník 

Anglický jazyk 

Zvířata 

Informační a komunikační technologie 

Malování, PowerPoint 

Dějepis 

Úvod do dějepisu 

Výchova k občanství 

Domov, Rodina, Solidarita 

Zeměpis 

Vesmír, Mapa - obraz Země, Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba, Prostorová tvorba, Volná a užitá grafika, Výtvarné umění a životní 

prostředí 

Výchova ke zdraví 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Pracovní činnosti 

Provoz a údržba domácnosti, Práce s technickými materiály 

7. ročník 

Dějepis 

Vrcholný a pozdní středověk 

Zeměpis 

Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie, Arktida 

Výtvarná výchova 

Malba, Prostorová tvorba, Grafika a design 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Tělesná výchova 

Sportovní hry 

Pracovní činnosti 

Digitální technika, Práce s technickými materiály 

Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání 



Německý jazyk 

ABC- První kroky 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Obohacování slovní zásoby 

Výchova k občanství 

Životní perspektivy, Komunikace, Člověk a morálka, Sebepoznání, Akční plánování 

Zeměpis 

Evropa 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba, Grafika a design, Prostorová tvorba, Výtvarné umění a životní 

prostředí 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Kartografie a topografie, Statistické údaje v geografii, Místní oblast 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Člověk a sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slovní zásoba a význam slova 

Matematika 

Soustavy rovnic 

Dějepis 

Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Adaptace na životní změny, Svět 

práce a dospělosti, Výchova k demokracii 

Zeměpis 

Kraje České republiky 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba, Grafika a design, Prostorová tvorba 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Časové zóny, Koníčky 



Poznávání lidí - integrace ve výuce 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

Prvouka 

Jsem školák 

Výtvarná výchova 

Ilustrátoři - Lada, Zmatlíková, Müller 

Anglický jazyk 

Dům, rodina 

2. ročník 

Prvouka 

Místo, kde bydlím 

Anglický jazyk 

Exotická zvířata 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komuniční a slohový výcvik 

Prvouka 

Krajina a typy krajiny 

Výtvarná výchova 

Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě, Orientace v literatuře o výtvarném 

umění (techniky, pojmy...), Orientace v dílech známých autorů 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik, Literární výchova 

Anglický jazyk 

Ahoj, Město 

Vlastivěda 

Místo, kde žijeme 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik, Literární výchova 

Anglický jazyk 

Čas, Lidé 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 

Výtvarná výchova 

Působení výtvarného umění na tvorbu dětí 

6. ročník 

Anglický jazyk 

Můj život, Dovolená 

Informační a komunikační technologie 

Internet a jeho využití 

Dějepis 

Pravěk, Starověk I., Starověk II. - Řecko, Starověk III. - Řím 

Výchova k občanství 

Rok v jeho proměnách, Domov, Rodina, Život ve škole, Národ a vlast, Náš region, 

naše obec, Etiketa, Solidarita 

Zeměpis 

Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 



Výtvarná výchova 

Kresba 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova, Literární výchova 

Anglický jazyk 

Můj život 

Dějepis 

Raný středověk, Vrcholný a pozdní středověk, Raný novověk 

Zeměpis 

Amerika 

Výtvarná výchova 

Prostorová tvorba 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

Sportovní hry 

Sportovní hry I. 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova, Literární výchova 

Dějepis 

Novověk - období 1815 - 1848 

Výchova k občanství 

Komunikace, Člověk a společnost, Člověk a právo, Člověk a morálka, Sebepoznání 

Přírodopis 

Biologie člověka 

Zeměpis 

Evropa, Kulturní rozmanitost lidstva 

Výtvarná výchova 

Kresba, Výtvarné umění a životní prostředí 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti, Poznáváme svůj kraj, Kultura v 

minulosti a současnosti, Náboženství v životě člověka, Člověk a sociální skupiny, 



Člověk a psychologie 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Adaptace na životní změny, Svět 

práce a dospělosti, Občanská společnost, Člověk a filozofie, Výchova k demokracii 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko 

Výtvarná výchova 

Kresba 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, 

Osobnostní a sociální rozvoj 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Peníze, obchod, Denní režim, Nakupování 

Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik 

Prvouka 

Jsem školák, Domov a příbuzní 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti 

Anglický jazyk 

Dům, rodina 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik, Literární výchova 

Prvouka 

Moje rodina 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti 

Pracovní činnosti 

Práce s textilem 

Anglický jazyk 

Exotická zvířata 

3. ročník 
Český jazyk a literatura 

Komuniční a slohový výcvik 



Prvouka 

Naše obec a náš kraj, Stát a my 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 

Návštěvy výstav, Práce ve dvojicích a skupinách 

Pracovní činnosti 

Práce drobným materiálem - přírodniny, Práce montážní a demontážní, Příprava 

jednoduchých pokrmů 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik, Literární výchova 

Anglický jazyk 

Ahoj, Volný čas 

Vlastivěda 

Stát a státní zřízení 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 

Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností, Práce ve dvojicích a skupinách 

Pracovní činnosti 

Práce montážní a demontážní, Příprava pokrmů, stolování 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Náš národní jazyk 

Anglický jazyk 

Můj svět, Čas, Lidé 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností - pohyb těla, akční tvar malby a kresby, Práce ve dvojicích a skupinách 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Příprava pokrmů 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Informační a komunikační technologie 

Internet a jeho využití 

Dějepis 

Pravěk, Starověk I., Starověk II. - Řecko, Starověk III. - Řím 

Výchova k občanství 

Rok v jeho proměnách, Domov, Rodina, Život ve škole, Náš region, naše obec, 

Etiketa, Solidarita 

Zeměpis 

Svět se propojuje 



Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Hodnota a podpora zdraví 

7. ročník 

Anglický jazyk 

Můj život 

Dějepis 

Raný středověk, Vrcholný a pozdní středověk, Raný novověk 

Výchova k občanství 

Stát a právo 

Zeměpis 

Amerika 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života, Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj 

Tělesná výchova 

Sportovní hry 

Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

Sportovní hry 

Sportovní hry I. 

Cvičení pro zdraví 

Dechové cvičení, Vyrovnávací cvičení uvolňovací, Vyrovnávací cvičení 

protahovací, Vyrovnávací cvičení posilovací, Nácvik a upevňování správného držení 

těla 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Dějepis 

Novověk - období 1648 - 1789, Novověk - období 1815 - 1848 

Výchova k občanství 

Komunikace, Člověk a společnost, Člověk a morálka, Sebepoznání 

Fyzika 

Zvukové jevy 

Přírodopis 

Zdraví 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis 

Sportovní hry 



Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti, Poznáváme svůj kraj, Etické problémy 

současnosti, Kultura v minulosti a současnosti, Náboženství v životě člověka, 

Člověk a sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova, Literární výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Rovnost příležitostí na trhu práce, 

Adaptace na životní změny, Svět práce a dospělosti, Občanská společnost, Člověk a 

filozofie, Výchova k demokracii, Globální problémy lidstva 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Hodnota a podpora zdraví 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Konverzace v anglickém jazyce 

Rodina 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Časové zóny, Rodina a rodinné vztahy, Denní režim, Zaměstnání, Nakupování 

Komunikace - integrace ve výuce 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 

Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu, Komunikační 

a slohový výcvik, Literární výchova 

Prvouka 

Jsem školák 

Výtvarná výchova 

Práce ve skupině 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - papír, Práce s drobným materiálem - přírodniny 

Anglický jazyk 

Dům, rodina 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Věta, souvětí, Nauka o slově, Slovní druhy, Komunikační a slohový výcvik, 

Literární výchova 

Matematika 

Řešení slovních úloh, Mince a bankovky, časové jednotky 

Prvouka 

Škola, chování ve škole 



Výtvarná výchova 

Návštěvy výstav, Ukázky volných maleb a ilustrací 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - přírodniny, Konstrukční činnost, Základy stolování 

Anglický jazyk 

Exotická zvířata 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Větné celky, Druhy slov, Vlastní jména, Komuniční a slohový výcvik, Literární 

výchova 

Anglický jazyk 

Pozdravy, rozloučení, Rodina, Zvířata, Abeceda, dny, měsíce 

Matematika 

Počítání v oboru do 100, Počítání v oboru do 1000, Malá násobilka 

Prvouka 

Naše obec a náš kraj, Stát a my 

Výtvarná výchova 

Návštěvy výstav, Orientace v dílech známých autorů, Práce ve dvojicích a 

skupinách 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Práce drobným materiálem - přírodniny, Práce 

montážní a demontážní, Příprava jednoduchých pokrmů 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Nauka o slově, pravopis, Tvarosloví, Skladba, Komunikační a slohový výcvik, 

Literární výchova 

Anglický jazyk 

Ahoj, Hudba, Sporty, Co je v domě, Zdraví, Město, Počasí, Co dávají v televizi, 

Volný čas, Úžasná zvířata, Komunikace 

Matematika 

Práce s daty, tvorba grafů a tabulek, Geometrie v rovině a prostoru 

Vlastivěda 

Místo, kde žijeme, Stát a státní zřízení 

Výtvarná výchova 

Práce ve dvojicích a skupinách 

Pracovní činnosti 

Práce montážní a demontážní, Pěstitelské činnosti - pěstování rostlin, Příprava 

pokrmů, stolování 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Náš národní jazyk, Stavba slova a pravopis, Tvarosloví, Skladba, Komunikační a 

slohový výcvik, Literární výchova 

Anglický jazyk 

Můj svět, Čas 

Matematika 

Počítání v oboru přirozených čísel větších než 1 000 000, Zlomky, desetinné 

zlomky, Desetinná čísla, Geometrie v rovině a prostoru 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 



Přírodověda 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Výtvarná výchova 

Práce ve dvojicích a skupinách, Návštěvy výstav 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 

Zvuková stránka jazyka, Slohová a komunikační výchova, Literární výchova 

Matematika 

Desetinná čísla 

Informační a komunikační technologie 

Internet a jeho využití 

Dějepis 

Pravěk 

Výchova k občanství 

Rok v jeho proměnách, Domov, Rodina, Život ve škole, Náš region, naše obec, 

Etiketa, Solidarita 

Fyzika 

Veličiny a jejich měření 

Zeměpis 

Vesmír, Planeta Země, Mapa - obraz Země, Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí 

lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba, Volná a užitá grafika, Výtvarné umění a životní prostředí 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 

Význam slova, Slovní zásoba a tvoření slov 

Výchova k občanství 

Majetek a vlastnictví, Kulturní bohatství, Stát a právo 

Zeměpis 

Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Oceány, Austrálie a Oceánie, Asie, Arktida 

Hudební výchova 

Instrumentální a pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Malba, Prostorová tvorba, Grafika a design 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Tělesná výchova 

Atletika, Sportovní hry 

Pracovní činnosti 

Digitální technika, Práce s technickými materiály 



Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání, Recepce a reflexe dramatického umění 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

Praktika z přírodopisu 

Houby, Lišejníky a výtrusné rostliny, Semenné rostliny, Obratlovci 

Sportovní hry 

Sportovní hry I. 

Základy administrativy 

Úprava písemností - NORMA ČSN 016910 

Cvičení pro zdraví 

Dechové cvičení, Vyrovnávací cvičení uvolňovací, Vyrovnávací cvičení 

protahovací, Vyrovnávací cvičení posilovací, Nácvik a upevňování správného držení 

těla 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Obohacování slovní zásoby, Slohová a komunikační výchova, Literární výchova 

Výchova k občanství 

Komunikace, Člověk a společnost, Člověk a právo, Člověk a morálka, Sebepoznání 

Fyzika 

Zvukové jevy, Elektrický proud 

Zeměpis 

Evropa, Svět kolem nás, Rozdíly ve vyspělosti zemí, Integrace zemí, Kulturní 

rozmanitost lidstva, Odvětví národního hospodářství, Člověk a příroda 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba, Grafika a design, Výtvarné umění a životní prostředí 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis, Světové hospodářství, Ochrana člověka při mimořádných 

událostech, Místní oblast 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Poznáváme svůj kraj, Náboženství v životě člověka, Člověk a sociální skupiny, 

Člověk a psychologie 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slovní zásoba a význam slova, Skladba, Slohová a komunikační výchova, Literární 

výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 



Orientace v důležitých profesních informacích, Rovnost příležitostí na trhu práce, 

Adaptace na životní změny, Svět práce a dospělosti, Občanská společnost, Výchova 

k demokracii 

Fyzika 

Atomy a záření, Jaderná energie 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba, Dějiny umění 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Konverzace v anglickém jazyce 

Společenský styk 

Seminář z českého jazyka 

Jazyková výchova, Slohová a komunikační výchova 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Společenský styk, Rodina a rodinné vztahy, Denní režim, Zaměstnání, Nakupování 

Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 

1. ročník 
Matematika 

Počítání do dvaceti 

2. ročník 

Matematika 

Počítání do 100 

Anglický jazyk 

Exotická zvířata 

3. ročník 

Matematika 

Počítání v oboru do 1000 

Prvouka 

Živá příroda 

4. ročník 
Matematika 

Počítání v oboru přirozených čísel do 1 000 000 

5. ročník 

Matematika 

Počítání v oboru přirozených čísel větších než 1 000 000, Geometrie v rovině a 

prostoru, Práce s daty, vztahy a závislosti 

Pracovní činnosti 

Práce s textiliemi 

6. ročník 
Dějepis 

Pravěk 



Výchova k občanství 

Domov, Rodina, Život ve škole, Náš region, naše obec, Etiketa, Solidarita 

Fyzika 

Veličiny a jejich měření 

Zeměpis 

Vesmír, Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály 

7. ročník 

Výchova k občanství 

Přírodní bohatství a jeho ochrana, Kulturní bohatství, Stát a právo 

Zeměpis 

Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie 

Tělesná výchova 

Atletika, Sportovní hry 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály 

Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Praktika z přírodopisu 

Houby, Lišejníky a výtrusné rostliny, Bezobratlí, Obratlovci 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Výchova k občanství 

Komunikace, Člověk a společnost, Člověk a právo, Člověk a morálka, Sebepoznání, 

Akční plánování 

Fyzika 

Práce a energie, Elektrický proud 

Zeměpis 

Evropa, Rozdíly ve vyspělosti zemí, Odvětví národního hospodářství 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Praktika z chemie 

Směsi a jejich oddělování, Kovy, Kyseliny a zásady 

Praktika ze zeměpisu 

Kartografie a topografie, Statistické údaje v geografii, Světové hospodářství, Místní 

oblast 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Člověk a sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 



Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Rovnost příležitostí na trhu práce, 

Adaptace na životní změny, Svět práce a dospělosti, Občanská společnost, Výchova 

k demokracii, Globální problémy lidstva 

Fyzika 

Atomy a záření, Jaderná energie 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Seminář z českého jazyka 

Jazyková výchova 

Praktika z fyziky 

Řešení úloh a laboratorní práce 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Zaměstnání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 

1. ročník 

Matematika 

Matematické představy, Geometrie 

Prvouka 

Ochrana člověka za mimořádných událostí, Dopravní výchova 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnost 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Rozdělení hlásek, Slovní druhy 

Matematika 

Počítání do 20, Počítání do 100, Násobení a dělení číslem 1 - 5, Mince a bankovky, 

časové jednotky, Geometrie v rovině a prostoru 

Prvouka 

Živá příroda, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Dopravní výchova 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnost, Pěstitelské činnosti 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Větné celky, Nauka o slově, Vyjmenovaná slova, Druhy slov 

Matematika 

Počítání v oboru do 100, Počítání v oboru do 1000, Malá násobilka, Jednotky délky, 

Geometrie 

Prvouka 

Krajina a typy krajiny, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Dopravní 

výchova 

Výtvarná výchova 



Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě, Strukturální a prostorové kompozice, 

Práce ve dvojicích a skupinách 

Pracovní činnosti 

Práce montážní a demontážní 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Nauka o slově, pravopis, Tvarosloví, Skladba 

Matematika 

Počítání v oboru přirozených čísel do 1 000 000, Zavedení pojmu zlomku, Práce s 

daty, tvorba grafů a tabulek, Geometrie v rovině a prostoru 

Vlastivěda 

Dopravní výchova 

Přírodověda 

Člověk a jeho životní prostředí, Rozmanitost přírody, Ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

Výtvarná výchova 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, světlo, barva, Uspořádání objektů do 

celku v ploše a v prostoru 

Pracovní činnosti 

Práce montážní a demontážní 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Stavba slova a pravopis, Tvarosloví, Skladba, Písemný projev, Komunikační a 

slohový výcvik, Literární výchova 

Anglický jazyk 

Můj svět, Čas, Místa 

Matematika 

Počítání v oboru přirozených čísel větších než 1 000 000, Zlomky, desetinné 

zlomky, Desetinná čísla, Geometrie v rovině a prostoru, Práce s daty, vztahy a 

závislosti 

Vlastivěda 

Dopravní výchova 

Přírodověda 

Jednoduchá technika, stroje a elektrická energie, Ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

Výtvarná výchova 

Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti, práce dle návodu a předlohy, Pěstitelské činnosti 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 

Zvuková stránka jazyka 

Matematika 

Desetinná čísla, Geometrické útvary v rovině, Krychle a kvádr 

Informační a komunikační technologie 

Internet a jeho využití 

Výchova k občanství 

Rodina, Život ve škole, Národ a vlast, Etiketa, Solidarita 



Zeměpis 

Vesmír, Jak žijí lidé na Zemi 

Výtvarná výchova 

Prostorová tvorba, Volná a užitá grafika 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý způsob života a péče o zdraví, 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Pracovní činnosti 

Provoz a údržba domácnosti, Práce s technickými materiály, Příprava pokrmů 

7. ročník 

Matematika 

Racionální čísla, Poměr 

Výchova k občanství 

Přírodní bohatství a jeho ochrana, Kulturní bohatství, Stát a právo 

Zeměpis 

Afrika 

Výtvarná výchova 

Prostorová tvorba 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Tělesná výchova 

Sportovní hry 

Pracovní činnosti 

Digitální technika, Práce s technickými materiály, Příprava pokrmů 

Dramatická výchova 

Základní předpoklady dramatického jednání, Proces dramatické a inscenační tvorby, 

Recepce a reflexe dramatického umění 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

Praktika z přírodopisu 

Lišejníky a výtrusné rostliny, Bezobratlí 

Sportovní hry 

Sportovní hry I. 

Technické kreslení 

Volné rovnoběžné promítání, Technické výkresy 

8. ročník 

Matematika 

Pythagorova věta, Lineární rovnice 

Dějepis 

Novověk - období 1848 - 1914 

Výchova k občanství 

Komunikace, Člověk a společnost, Člověk a právo, Člověk a morálka, Sebepoznání, 

Rozhodování, Akční plánování 

Chemie 

Vlastnosti látek, nebezpečné látky, Deriváty uhlovodíků 



Přírodopis 

Zdraví 

Zeměpis 

Evropa, Odvětví národního hospodářství 

Výtvarná výchova 

Prostorová tvorba 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika z chemie 

Směsi a jejich oddělování, Oxidy 

Praktika ze zeměpisu 

Kartografie a topografie, Světové hospodářství, Ochrana člověka při mimořádných 

událostech 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Náboženství v životě člověka, Člověk a sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Matematika 

Závislosti a data 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Adaptace na životní změny, Svět 

práce a dospělosti, Stát a hospodářství, Výchova k demokracii, Globální problémy 

lidstva 

Fyzika 

Jaderná energie 

Chemie 

Soli, Energie, Chemický průmysl 

Zeměpis 

Kraje České republiky 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Rizika 

ohrožující zdraví a jejich prevence 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Seminář z matematiky 

Nerovnice, Logika 



Praktika z fyziky 

Řešení úloh a laboratorní práce 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Časové zóny, Zaměstnání 

Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 

1. ročník 

Prvouka 

Domov a příbuzní, Svátky a tradice 

Výtvarná výchova 

Ilustrátoři - Lada, Zmatlíková, Müller 

Tělesná výchova 

Pohybové hry 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik, Literární výchova 

Prvouka 

Moje rodina, Svátky a tradice 

Výtvarná výchova 

Díla známých autorů (Sekora, Pilař, Smetana) 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komuniční a slohový výcvik, Literární výchova, Písemný projev 

Prvouka 

Lidé a čas, Lidé a technika, Lidské tělo, Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Výtvarná výchova 

Orientace v literatuře o výtvarném umění (techniky, pojmy...), Návštěvy výstav, 

Orientace v dílech známých autorů, Práce ve dvojicích a skupinách 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik, Literární výchova 

Výtvarná výchova 

Uspořádání objektů do celku v ploše a v prostoru 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - přírodniny, Příprava pokrmů, stolování 

5. ročník 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě, Obrazy z českých dějin 

Výtvarná výchova 

Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti, práce dle návodu a předlohy 

6. ročník 

Informační a komunikační technologie 

Internet a jeho využití 

Dějepis 

Úvod do dějepisu, Pravěk, Starověk I., Starověk II. - Řecko, Starověk III. - Řím 

Výchova k občanství 

Domov, Rodina, Život ve škole, Národ a vlast, Náš region, naše obec, Etiketa, 



Solidarita 

Zeměpis 

Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví 

Pracovní činnosti 

Provoz a údržba domácnosti, Práce s technickými materiály 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Dějepis 

Raný středověk, Vrcholný a pozdní středověk, Raný novověk 

Výchova k občanství 

Majetek a vlastnictví, Přírodní bohatství a jeho ochrana, Kulturní bohatství, Stát a 

právo 

Zeměpis 

Afrika, Amerika, Antarktida, Oceány, Austrálie a Oceánie, Asie, Arktida 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Rizika 

ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální 

rozvoj 

Tělesná výchova 

Sportovní hry 

Dramatická výchova 

Recepce a reflexe dramatického umění 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Dějepis 

Novověk - období 1648 - 1789, Novověk - období 1789 - 1815, Novověk - období 

1815 - 1848, Novověk - období 1848 - 1914, Novověk - období 1914 - 1918 

Výchova k občanství 

Životní perspektivy, Komunikace, Člověk a společnost, Člověk a právo, Člověk a 

morálka, Sebepoznání, Rozhodování, Akční plánování 

Zeměpis 

Evropa, Kulturní rozmanitost lidstva, Člověk a příroda 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis, Ochrana člověka při mimořádných událostech, Místní oblast 



Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Náboženství v životě člověka, Člověk a sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Možnosti absolventa základní školy, Informační základna pro volbu povolání, 

Orientace v důležitých profesních informacích, Adaptace na životní změny, Svět 

práce a dospělosti, Občanská společnost, Člověk a filozofie, Výchova k demokracii, 

Globální problémy lidstva 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika 

ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Rodina a rodinné vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 

1. ročník 
Prvouka 

Domov a příbuzní 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Prvouka 

Škola, chování ve škole 

4. ročník 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 

Výtvarná výchova 

Práce ve dvojicích a skupinách 

6. ročník 

Výchova k občanství 

Rok v jeho proměnách, Rodina, Život ve škole 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, 

Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj 

7. ročník 
Výchova k občanství 

Stát a právo 



Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života, Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj 

Ruský jazyk 

Azbuka 

8. ročník 

Dějepis 

Novověk - období 1789 - 1815, Novověk - rok 1848 

Výchova k občanství 

Člověk a společnost, Člověk a právo, Člověk a morálka 

9. ročník 

Výchova k občanství 

Informační základna pro volbu povolání, Rovnost příležitostí na trhu práce, 

Adaptace na životní změny, Občanská společnost, Výchova k demokracii 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika 

ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální 

rozvoj 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Konverzace v anglickém jazyce 

Škola 

Seminář z českého jazyka 

Slohová a komunikační výchova 

Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 

1. ročník 
Prvouka 

Svátky a tradice 

2. ročník 
Prvouka 

Místo, kde bydlím, Svátky a tradice 

3. ročník 
Prvouka 

Naše obec a náš kraj, Stát a my 

4. ročník 
Vlastivěda 

Stát a státní zřízení 

6. ročník 

Dějepis 

Starověk II. - Řecko 

Výchova k občanství 

Rodina, Život ve škole, Národ a vlast, Náš region, naše obec, Solidarita 

Zeměpis 

Jak žijí lidé na Zemi 

7. ročník 

Výchova k občanství 

Majetek a vlastnictví, Kulturní bohatství, Stát a právo 

Zeměpis 

Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie 

Výchova ke zdraví 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

8. ročník 
Dějepis 

Novověk - období 1648 - 1789, Novověk - období 1789 - 1815, Novověk - rok 1848 



Výchova k občanství 

Člověk a společnost, Člověk a právo, Člověk a morálka 

Zeměpis 

Evropa, Integrace zemí 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis, Místní oblast 

Společensko-vědní seminář 

Orientace v současném světě 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Stát a hospodářství, Občanská společnost, Výchova k demokracii 

Fyzika 

Atomy a záření, Jaderná energie 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 

6. ročník 

Dějepis 

Starověk III. - Řím 

Výchova k občanství 

Náš region, naše obec 

7. ročník 
Výchova k občanství 

Přírodní bohatství a jeho ochrana, Stát a právo 

8. ročník 

Dějepis 

Novověk - období 1789 - 1815, Novověk - rok 1848, Novověk - období 1848 - 1914 

Výchova k občanství 

Člověk a společnost, Člověk a právo 

Zeměpis 

Integrace zemí 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis 

Společensko-vědní seminář 

Orientace v současném světě 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Občanská společnost, Výchova k demokracii 

Fyzika 

Jaderná energie 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 

3. ročník Prvouka 



Naše obec a náš kraj, Stát a my 

4. ročník 
Vlastivěda 

Stát a státní zřízení 

6. ročník 

Dějepis 

Starověk II. - Řecko, Starověk III. - Řím 

Zeměpis 

Jak žijí lidé na Zemi 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

7. ročník 

Výchova k občanství 

Stát a právo 

Zeměpis 

Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie 

8. ročník 

Dějepis 

Novověk - období 1648 - 1789, Novověk - období 1789 - 1815, Novověk - rok 

1848, Novověk - období 1914 - 1918 

Výchova k občanství 

Člověk a společnost, Člověk a právo 

Zeměpis 

Evropa, Integrace zemí 

Praktika ze zeměpisu 

Místní oblast 

Společensko-vědní seminář 

Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti, Člověk a sociální skupiny 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948 

Výchova k občanství 

Občanská společnost, Výchova k demokracii 

Fyzika 

Jaderná energie 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 

2. ročník 
Matematika 

Mince a bankovky, časové jednotky 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Anglický jazyk 

Ahoj, Komunikace 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 



5. ročník 

Vlastivěda 

Elementární zeměpis světa 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 

6. ročník 

Anglický jazyk 

Můj život, Jídlo 

Zeměpis 

Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a 

podpora zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 

7. ročník 

Matematika 

Procenta 

Dějepis 

Raný středověk 

Zeměpis 

Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie, Arktida 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života, Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Obecné výklady o jazyce, Literární výchova 

Anglický jazyk 

Minulost, Londýn 

Matematika 

Lineární rovnice 

Dějepis 

Novověk - období 1648 - 1789, Novověk - období 1789 - 1815, Novověk - období 

1815 - 1848, Novověk - rok 1848 

Zeměpis 

Evropa, Svět kolem nás, Rozdíly ve vyspělosti zemí, Integrace zemí, Kulturní 

rozmanitost lidstva, Odvětví národního hospodářství, Člověk a příroda 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 



Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis, Světové hospodářství, Místní oblast 

Společensko-vědní seminář 

Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti, Kultura v minulosti a současnosti, 

Orientace v současném světě, Náboženství v životě člověka 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Obecné výklady o jazyce 

Anglický jazyk 

Minulost a přítomnost, Zdraví a bezpečí, Hrdinové 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948 

Výchova k občanství 

Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Chemie 

Energie, Chemický průmysl 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a 

podpora zdraví 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Konverzace v anglickém jazyce 

Cestování, Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Peníze, obchod, Cestování, dovolená, prázdniny, Země 

Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 

2. ročník 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

3. ročník 
Český jazyk a literatura 

Vlastní jména, Literární výchova 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Matematika 

Počítání v oboru přirozených čísel větších než 1 000 000, Práce s daty, vztahy a 

závislosti 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 

6. ročník 

Dějepis 

Úvod do dějepisu, Starověk I. 

Zeměpis 

Jak žijí lidé na Zemi 



7. ročník 

Anglický jazyk 

Svět 

Dějepis 

Vrcholný a pozdní středověk, Raný novověk 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

8. ročník 

Anglický jazyk 

Minulost, Londýn 

Zeměpis 

Evropa 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Světové hospodářství, Místní oblast 

Společensko-vědní seminář 

Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti, Kultura v minulosti a současnosti, 

Orientace v současném světě, Náboženství v životě člověka 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Výchova k občanství 

Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Fyzika 

Elektrický proud v polovodičích 

Zeměpis 

Kraje České republiky 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Konverzace v anglickém jazyce 

Cestování, Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Cestování, dovolená, prázdniny, Země 

Jsme Evropané - integrace ve výuce 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komuniční a slohový výcvik 

Anglický jazyk 

Pozdravy, rozloučení 

4. ročník 
Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik 

5. ročník Český jazyk a literatura 



Náš národní jazyk 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 

6. ročník 

Zeměpis 

Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

7. ročník 

Zeměpis 

Afrika, Austrálie a Oceánie, Asie 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

8. ročník 

Dějepis 

Novověk - období 1914 - 1918 

Zeměpis 

Evropa, Integrace zemí, Kulturní rozmanitost lidstva, Význam a využití geografie 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Místní oblast 

Společensko-vědní seminář 

Orientace v současném světě 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Obecné výklady o jazyce 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Konverzace v anglickém jazyce 

Cestování, Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Cestování, dovolená, prázdniny, Země 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference - integrace ve výuce 

1. ročník 
Čtení a psaní 

Čtení 



2. ročník 

Výtvarná výchova 

Návštěvy výstav 

Čtení a psaní 

Čtení 

3. ročník 
Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

4. ročník 
Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Náš národní jazyk 

Anglický jazyk 

Místa 

Přírodověda 

Lidské tělo 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Návštěvy výstav 

6. ročník 

Dějepis 

Pravěk, Starověk I., Starověk III. - Řím 

Výchova k občanství 

Národ a vlast 

Zeměpis 

Mapa - obraz Země, Jak žijí lidé na Zemi 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, 

Osobnostní a sociální rozvoj 

7. ročník 

Anglický jazyk 

Můj život, Budoucnost 

Dějepis 

Vrcholný a pozdní středověk 

Výchova k občanství 

Kulturní bohatství 

Zeměpis 

Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Obecné výklady o jazyce, Literární výchova 

Dějepis 

Novověk - období 1648 - 1789, Novověk - období 1815 - 1848, Novověk - období 



1848 - 1914 

Výchova k občanství 

Člověk a právo, Člověk a morálka 

Zeměpis 

Evropa, Rozdíly ve vyspělosti zemí, Kulturní rozmanitost lidstva 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis 

Společensko-vědní seminář 

Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti, Poznáváme svůj kraj, Orientace v 

současném světě, Člověk a sociální skupiny 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Obecné výklady o jazyce, Literární výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Občanská společnost, Výchova k demokracii, Globální problémy lidstva 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Dějiny umění 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Země 

Lidské vztahy - integrace ve výuce 

1. ročník 

Prvouka 

Jsem školák, Domov a příbuzní 

Výtvarná výchova 

Práce ve skupině 

Tělesná výchova 

Pohybové hry 

2. ročník 
Prvouka 

Škola, chování ve škole, Místo, kde bydlím 

3. ročník 
Český jazyk a literatura 

Komuniční a slohový výcvik 



Prvouka 

Naše obec a náš kraj, Lidské tělo, Stát a my 

Výtvarná výchova 

Práce ve dvojicích a skupinách 

4. ročník 

Anglický jazyk 

Ahoj, Na dovolené 

Vlastivěda 

Místo, kde žijeme 

5. ročník 

Anglický jazyk 

Čas, Lidé 

Přírodověda 

Lidské tělo 

Výtvarná výchova 

Volná malba, kresba, comics, reklama, Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností - pohyb těla, akční tvar malby a 

kresby 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Anglický jazyk 

Dovolená 

Výchova k občanství 

Domov, Rodina, Život ve škole, Národ a vlast, Etiketa, Solidarita 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika 

ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví 

7. ročník 

Dějepis 

Vrcholný a pozdní středověk 

Zeměpis 

Amerika, Austrálie a Oceánie 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života, Osobnostní a sociální 

rozvoj 

Tělesná výchova 

Sportovní hry 

Dramatická výchova 

Recepce a reflexe dramatického umění 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

Sportovní hry 

Sportovní hry I. 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Obecné výklady o jazyce, Slohová a komunikační výchova, Literární výchova 

Dějepis 



Novověk - období 1815 - 1848, Novověk - rok 1848, Novověk - období 1914 - 1918 

Výchova k občanství 

Člověk a právo, Člověk a morálka 

Fyzika 

Zvukové jevy 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Ochrana člověka při mimořádných událostech 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti, Poznáváme svůj kraj, Etické problémy 

současnosti, Orientace v současném světě, Náboženství v životě člověka, Člověk a 

sociální skupiny, Člověk a psychologie 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Obecné výklady o jazyce, Slohová a komunikační výchova, Literární výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Rovnost příležitostí na trhu práce, Výchova k demokracii, Globální problémy lidstva 

Zeměpis 

Kraje České republiky 

Výtvarná výchova 

Dějiny umění 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální 

rozvoj 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Piráti 

Etnický původ - integrace ve výuce 

3. ročník 
Prvouka 

Lidé a čas 

4. ročník 
Vlastivěda 

Obrazy z českých dějin 

5. ročník 
Český jazyk a literatura 

Náš národní jazyk 



6. ročník 

Výchova k občanství 

Národ a vlast 

Zeměpis 

Jak žijí lidé na Zemi 

7. ročník 

Matematika 

Procenta 

Dějepis 

Raný středověk, Vrcholný a pozdní středověk 

Zeměpis 

Afrika, Austrálie a Oceánie, Asie 

8. ročník 

Anglický jazyk 

Minulost, Londýn 

Dějepis 

Novověk - období 1815 - 1848 

Výchova k občanství 

Člověk a právo, Člověk a morálka 

Přírodopis 

Biologie člověka 

Zeměpis 

Evropa, Kulturní rozmanitost lidstva 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Společensko-vědní seminář 

Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti, Kultura v minulosti a současnosti, 

Orientace v současném světě, Náboženství v životě člověka 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948 

Výchova k občanství 

Výchova k demokracii, Globální problémy lidstva 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Výtvarná výchova 

Dějiny umění 

Multikulturalita - integrace ve výuce 

5. ročník 

Anglický jazyk 

Můj svět, Místa 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Dějepis 

Starověk I., Starověk III. - Řím 

Výchova k občanství 



Život ve škole, Národ a vlast 

Zeměpis 

Mapa - obraz Země, Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe 

7. ročník 

Anglický jazyk 

Zábava 

Dějepis 

Raný středověk, Vrcholný a pozdní středověk, Raný novověk 

Výchova k občanství 

Kulturní bohatství 

Zeměpis 

Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Dramatická výchova 

Recepce a reflexe dramatického umění 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Anglický jazyk 

Minulost, Londýn 

Dějepis 

Novověk - období 1815 - 1848 

Výchova k občanství 

Člověk a právo, Člověk a morálka 

Zeměpis 

Evropa, Kulturní rozmanitost lidstva 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis, Místní oblast 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Občanská společnost, Výchova k demokracii, Globální problémy lidstva 

Zeměpis 

Kraje České republiky 



Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Sportovní hry 

Sportovní hry III. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Piráti, Země 

Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 

1. ročník 
Prvouka 

Domov a příbuzní 

2. ročník 
Prvouka 

Místo, kde bydlím, Moje rodina 

3. ročník 
Prvouka 

Naše obec a náš kraj, Lidské tělo, Stát a my 

5. ročník 

Anglický jazyk 

Čas, Lidé 

Přírodověda 

Lidské tělo 

6. ročník 

Výchova k občanství 

Rodina, Život ve škole, Národ a vlast, Náš region, naše obec 

Zeměpis 

Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe 

7. ročník 

Dějepis 

Vrcholný a pozdní středověk 

Zeměpis 

Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie 

Ruský jazyk 

Azbuka 

8. ročník 

Anglický jazyk 

Zážitky, Problémy 

Dějepis 

Novověk - rok 1848, Novověk - období 1914 - 1918 

Výchova k občanství 

Člověk a právo, Člověk a morálka 

Zeměpis 

Evropa, Kulturní rozmanitost lidstva 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis, Místní oblast 



Společensko-vědní seminář 

Člověk a sociální skupiny 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Rovnost příležitostí na trhu práce, Svět práce a dospělosti, Občanská společnost, 

Výchova k demokracii, Globální problémy lidstva 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Výchova ke zdraví 

Osobnostní a sociální rozvoj 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy - integrace ve výuce 

3. ročník 
Prvouka 

Krajina a typy krajiny 

4. ročník 
Přírodověda 

Člověk a jeho životní prostředí 

5. ročník 
Přírodověda 

Rozmanitost podmínek ne Zemi 

6. ročník 

Přírodopis 

Nižší rostliny, Houby a lišejníky, Bezobratlí, Základy ekologie 

Zeměpis 

Přírodní složky a oblasti Země 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba, Výtvarné umění a životní prostředí 

7. ročník 

Výchova k občanství 

Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Přírodopis 

Obratlovci, Vyšší rostliny, Společenstva organismů 

Zeměpis 

Afrika, Amerika, Antarktida, Oceány, Austrálie a Oceánie, Asie 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály 

Praktika z přírodopisu 

Houby, Lišejníky a výtrusné rostliny, Semenné rostliny, Prvoci, Bezobratlí, 

Obratlovci 

8. ročník 

Fyzika 

Tepelné jevy 

Zeměpis 

Evropa, Člověk a příroda 

9. ročník Výchova k občanství 



Globální problémy lidstva 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Základní podmínky života - pokrytí předmětem 

 Matematika 

Základní podmínky života - integrace ve výuce 

1. ročník 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 

Pracovní činnosti 

Pěstitelské činnosti 

2. ročník 
Prvouka 

Orientace v čase 

3. ročník 

Prvouka 

Živá příroda 

Pracovní činnosti 

Pěstitelské činnosti 

4. ročník 

Přírodověda 

Podmínky života na Zemi, Rozmanitost přírody 

Pracovní činnosti 

Pěstitelské činnosti - pěstování rostlin 

5. ročník 

Přírodověda 

Třídění organismů 

Pracovní činnosti 

Pěstitelské činnosti 

6. ročník 

Fyzika 

Magnetismus 

Přírodopis 

Buňka, Nižší rostliny, Houby a lišejníky, Jednobuněční živočichové, Bezobratlí, 

Základy ekologie 

Zeměpis 

Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý způsob života a péče o zdraví, 

Hodnota a podpora zdraví 

7. ročník 

Výchova k občanství 

Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Přírodopis 

Obratlovci, Vyšší rostliny, Společenstva organismů 

Zeměpis 

Antarktida, Oceány 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály 

Praktika z přírodopisu 



Houby, Lišejníky a výtrusné rostliny, Semenné rostliny, Prvoci, Bezobratlí, 

Obratlovci 

8. ročník 

Fyzika 

Tepelné jevy 

Chemie 

Směsi 

Přírodopis 

Obratlovci - savci 

Zeměpis 

Člověk a příroda 

Společensko-vědní seminář 

Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti 

9. ročník 

Výchova k občanství 

Globální problémy lidstva 

Fyzika 

Vesmír 

Chemie 

Přírodní látky 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Dům a domov 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce 

1. ročník 
Prvouka 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

2. ročník 

Prvouka 

Živá příroda 

Výtvarná výchova 

Návštěvy výstav, Ukázky volných maleb a ilustrací 

3. ročník 

Prvouka 

Naše obec a náš kraj, Lidé a technika, Neživá příroda 

Pracovní činnosti 

Pěstitelské činnosti 

4. ročník 

Vlastivěda 

Stát a státní zřízení 

Přírodověda 

Člověk a jeho životní prostředí, Chráníme své prostředí 

Výtvarná výchova 

Uspořádání objektů do celku v ploše a v prostoru 

5. ročník 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 

Přírodověda 

Země a vesmír, Rozmanitost podmínek ne Zemi 

Výtvarná výchova 

Volná malba, kresba, comics, reklama, Návštěvy výstav 

6. ročník Anglický jazyk 



Zvířata 

Výchova k občanství 

Rok v jeho proměnách 

Fyzika 

Těleso a látka 

Přírodopis 

Základy ekologie 

Zeměpis 

Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý způsob života a péče o zdraví, 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Pracovní činnosti 

Provoz a údržba domácnosti 

7. ročník 

Matematika 

Procenta 

Výchova k občanství 

Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Přírodopis 

Obratlovci, Vyšší rostliny, Společenstva organismů 

Zeměpis 

Afrika, Amerika, Oceány, Austrálie a Oceánie, Asie 

Výchova ke zdraví 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

Praktika z přírodopisu 

Lišejníky a výtrusné rostliny, Bezobratlí 

8. ročník 

Anglický jazyk 

Problémy 

Matematika 

Lineární rovnice 

Dějepis 

Novověk - období 1914 - 1918 

Fyzika 

Práce a energie, Zvukové jevy, Elektrický proud 

Chemie 

Vlastnosti látek, nebezpečné látky, Směsi, Kyseliny a hydroxidy, Uhlovodíky, 

Deriváty uhlovodíků 

Přírodopis 

Obratlovci - savci, Genetika 



Zeměpis 

Evropa, Odvětví národního hospodářství, Člověk a příroda 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika z chemie 

Vybavení chemické laboratoře, Voda a její vlastnosti, Oxidy, Kyseliny a zásady 

Praktika ze zeměpisu 

Světové hospodářství, Místní oblast 

Společensko-vědní seminář 

Poznáváme svůj kraj, Orientace v současném světě 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Globální problémy lidstva 

Fyzika 

Elektromagnetické jevy, Atomy a záření, Jaderná energie 

Chemie 

Soli, Chemické reakce a jejich průběh, Energie, Chemický průmysl 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Výchova ke zdraví 

Zdravý způsob života a péče o zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Konverzace v anglickém jazyce 

Zvířata, příroda, počasí, roční období 

Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce 

1. ročník 

Prvouka 

Roční období a proměny přírody 

Výtvarná výchova 

Linie (rovná, křivá), Práce ve skupině 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - přírodniny, Pěstitelské činnosti 

2. ročník 

Prvouka 

Místo, kde bydlím, Člověk a péče o zdraví 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba, Návštěvy výstav 

Pracovní činnosti 

Práce s papírem a kartonem, Práce s drobným materiálem - přírodniny, Pěstitelské 

činnosti 

3. ročník 

Matematika 

Jednotky délky 

Prvouka 



Naše obec a náš kraj, Živá příroda 

Výtvarná výchova 

Strukturální a prostorové kompozice, Návštěvy výstav 

Pracovní činnosti 

Práce drobným materiálem - přírodniny, Pěstitelské činnosti 

4. ročník 

Vlastivěda 

Místo, kde žijeme 

Přírodověda 

Člověk a jeho životní prostředí, Přírodní společenstva, les 

Výtvarná výchova 

Uspořádání objektů do celku v ploše a v prostoru, Malba 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - přírodniny, Pěstitelské činnosti - pěstování rostlin 

5. ročník 

Výtvarná výchova 

Působení výtvarného umění na tvorbu dětí, Návštěvy výstav 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - přírodniny, Pěstitelské činnosti 

6. ročník 

Dějepis 

Pravěk, Starověk I. 

Výchova k občanství 

Rok v jeho proměnách, Domov, Rodina 

Přírodopis 

Základy ekologie 

Zeměpis 

Mapa - obraz Země, Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi 

Výtvarná výchova 

Kresba, Malba, Výtvarné umění a životní prostředí 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Pracovní činnosti 

Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Výchova k občanství 

Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Zeměpis 

Afrika, Amerika, Antarktida, Oceány, Austrálie a Oceánie, Asie, Arktida 

Hudební výchova 

Instrumentální a pohybové činnosti 

Výchova ke zdraví 

Zdravý způsob života, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Osobnostní a 

sociální rozvoj 

Pracovní činnosti 

Práce s technickými materiály, Příprava pokrmů 

Německý jazyk 



ABC- První kroky 

Praktika z přírodopisu 

Lišejníky a výtrusné rostliny, Bezobratlí 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Anglický jazyk 

Problémy 

Chemie 

Vlastnosti látek, nebezpečné látky, Směsi 

Přírodopis 

Zdraví 

Zeměpis 

Rozdíly ve vyspělosti zemí, Člověk a příroda, Význam a využití geografie 

Výtvarná výchova 

Výtvarné umění a životní prostředí 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Světové hospodářství, Místní oblast 

Společensko-vědní seminář 

Poznáváme svůj kraj, Orientace v současném světě 

9. ročník 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Výchova k občanství 

Globální problémy lidstva 

Chemie 

Energie 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Výchova ke zdraví 

Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Seminář z českého jazyka 

Slohová a komunikační výchova 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Dům a domov 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce 



1. ročník 

Prvouka 

Roční období a proměny přírody 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Ilustrátoři - Lada, Zmatlíková, Müller 

Čtení a psaní 

Čtení 

2. ročník 

Prvouka 

Místo, kde bydlím, Orientace v čase, Živá příroda 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Díla známých autorů (Sekora, Pilař, Smetana) 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Prvouka 

Krajina a typy krajiny, Lidé a čas, Lidé a technika, Živá příroda, Neživá příroda, 

Lidské tělo, Dopravní výchova, Stát a my 

Hudební výchova 

Vokální činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Orientace v literatuře o výtvarném umění (techniky, pojmy...) 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Vlastivěda 

Místo, kde žijeme, Stát a státní zřízení, Česká republika v Evropě, Dopravní 

výchova 

Přírodověda 

Podmínky života na Zemi, Člověk a jeho životní prostředí, Rozmanitost přírody, 

Přírodní společenstva, les, Chráníme své prostředí 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

5. ročník 

Informační a komunikační technologie 

Internet 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě, Obrazy z českých dějin, Dopravní výchova 

Přírodověda 

Třídění organismů, Země a vesmír, Rozmanitost podmínek ne Zemi, Lidské tělo 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Informační a komunikační technologie 

Internet a jeho využití 



Výchova k občanství 

Rodina 

Zeměpis 

Vesmír, Planeta Země, Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi, Svět se 

propojuje 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, 

Osobnostní a sociální rozvoj 

7. ročník 

Anglický jazyk 

Svět 

Výchova k občanství 

Kulturní bohatství 

Zeměpis 

Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Antarktida, Oceány, Austrálie a Oceánie, 

Asie, Arktida 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života, Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 

Dramatická výchova 

Recepce a reflexe dramatického umění 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Dějepis 

Novověk - období 1914 - 1918 

Chemie 

Vlastnosti látek, nebezpečné látky, Deriváty uhlovodíků 

Zeměpis 

Evropa, Svět kolem nás, Rozdíly ve vyspělosti zemí, Integrace zemí, Kulturní 

rozmanitost lidstva, Odvětví národního hospodářství, Člověk a příroda 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Kartografie a topografie, Statistické údaje v geografii, Politický zeměpis, Světové 

hospodářství, Ochrana člověka při mimořádných událostech, Místní oblast 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Anglický jazyk 



Sláva a štěstí 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Chemie 

Energie, Chemický průmysl 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, 

Osobnostní a sociální rozvoj 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

Seminář z českého jazyka 

Slohová a komunikační výchova 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Celebrity, Zábava 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce 

2. ročník 
Prvouka 

Dopravní výchova 

3. ročník 
Prvouka 

Naše obec a náš kraj, Ochrana člověka za mimořádných událostí 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik 

Hudební výchova 

Vokální činnosti 

5. ročník 

Informační a komunikační technologie 

Internet 

Hudební výchova 

Vokální činnosti 

6. ročník 

Zeměpis 

Vesmír, Planeta Země, Přírodní složky a oblasti Země, Jak žijí lidé na Zemi 

Výchova ke zdraví 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

7. ročník 

Výchova k občanství 

Kulturní bohatství, Stát a právo 

Zeměpis 

Afrika 

Dramatická výchova 

Recepce a reflexe dramatického umění 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Chemie 



Deriváty uhlovodíků 

Zeměpis 

Evropa, Kulturní rozmanitost lidstva 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Praktika ze zeměpisu 

Politický zeměpis, Světové hospodářství, Ochrana člověka při mimořádných 

událostech 

Společensko-vědní seminář 

Orientace v současném světě 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Chemie 

Energie, Chemický průmysl 

Zeměpis 

Kraje České republiky 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Celebrity 

Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce 

3. ročník 
Výtvarná výchova 

Orientace v literatuře o výtvarném umění (techniky, pojmy...) 

5. ročník 
Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik 

6. ročník 
Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

7. ročník 

Matematika 

Procenta 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

8. ročník 

Anglický jazyk 

Zážitky 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Společensko-vědní seminář 

Náboženství v životě člověka 

9. ročník 

Zeměpis 

Kraje České republiky 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce 



1. ročník 
Čtení a psaní 

Čtení 

2. ročník 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Díla známých autorů (Sekora, Pilař, Smetana), Ukázky volných maleb a ilustrací 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Orientace v literatuře o výtvarném umění (techniky, pojmy...) 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Vlastivěda 

Obrazy z českých dějin 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 

7. ročník 

Výchova k občanství 

Kulturní bohatství, Stát a právo 

Dramatická výchova 

Recepce a reflexe dramatického umění 

Ruský jazyk 

Azbuka 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Společensko-vědní seminář 

Poznáváme svůj kraj, Kultura v minulosti a současnosti, Náboženství v životě 

člověka 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Zábava 

Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce 



1. ročník 
Prvouka 

Domov a příbuzní 

3. ročník 

Prvouka 

Lidé a technika 

Výtvarná výchova 

Orientace v literatuře o výtvarném umění (techniky, pojmy...) 

5. ročník 

Vlastivěda 

Elementární zeměpis světa 

Přírodověda 

Jednoduchá technika, stroje a elektrická energie, Ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

6. ročník 

Výchova k občanství 

Národ a vlast 

Zeměpis 

Vesmír, Planeta Země, Mapa - obraz Země, Jak žijí lidé na Zemi, Svět se propojuje 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

7. ročník 

Výchova k občanství 

Kulturní bohatství, Stát a právo 

Zeměpis 

Afrika, Amerika, Oceány, Austrálie a Oceánie 

Dramatická výchova 

Recepce a reflexe dramatického umění 

8. ročník 

Výchova k občanství 

Člověk a právo 

Zeměpis 

Evropa 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Praktika ze zeměpisu 

Místní oblast 

Společensko-vědní seminář 

Kultura v minulosti a současnosti 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Dějepis 

Moderní doba - 1918 - 1948, Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Zeměpis 

Kraje České republiky 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

Celebrity, Zábava 

Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce 

4. ročník Český jazyk a literatura 



Komunikační a slohový výcvik 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik 

Informační a komunikační technologie 

Elektronická pošta 

7. ročník 
Anglický jazyk 

Zábava, Budoucnost 

8. ročník 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Společensko-vědní seminář 

Kultura v minulosti a současnosti 

9. ročník 

Výtvarná výchova 

Grafika a design 

Výchova ke zdraví 

Hodnota a podpora zdraví 

Seminář z českého jazyka 

Slohová a komunikační výchova 

Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce 

1. ročník 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnost 

2. ročník 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem - přírodniny, Konstrukční činnost 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Barvy a jejich kombinace 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik 

Vlastivěda 

Obrazy z českých dějin 

Hudební výchova 

Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohový výcvik, Literární výchova 

Vlastivěda 

Česká republika v Evropě 

Přírodověda 

Jednoduchá technika, stroje a elektrická energie 



Hudební výchova 

Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 

Volná malba, kresba, comics, reklama, Práce ve dvojicích a skupinách 

6. ročník 

Výchova k občanství 

Rodina 

Fyzika 

Veličiny a jejich měření 

Zeměpis 

Vesmír, Planeta Země, Mapa - obraz Země, Přírodní složky a oblasti Země 

Výtvarná výchova 

Malba, Výtvarné umění a životní prostředí 

Výchova ke zdraví 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, 

Hodnota a podpora zdraví 

7. ročník 

Výchova k občanství 

Kulturní bohatství 

Zeměpis 

Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Asie, Arktida 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví, 

Osobnostní a sociální rozvoj 

Dramatická výchova 

Recepce a reflexe dramatického umění 

Ruský jazyk 

Azbuka 

Německý jazyk 

ABC- První kroky 

Sportovní hry 

Sportovní hry I. 

Technické kreslení 

Volné rovnoběžné promítání, Technické výkresy 

8. ročník 

Matematika 

Lineární rovnice 

Dějepis 

Novověk - období 1914 - 1918 

Zeměpis 

Evropa, Odvětví národního hospodářství 

Ruský jazyk 

Pojechali 1. - 5. 

Německý jazyk 

Můj svět 

Praktika ze zeměpisu 

Kartografie a topografie, Statistické údaje v geografii, Světové hospodářství, Místní 



oblast 

Sportovní hry 

Sportovní hry II. 

Společensko-vědní seminář 

Kultura v minulosti a současnosti, Člověk a sociální skupiny 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 

Slohová a komunikační výchova 

Zeměpis 

Naše vlast - Česko, Kraje České republiky 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý 

způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a 

podpora zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj 

Ruský jazyk 

Pojechali 6. - 9. 

Německý jazyk 

Můj svět II. 

3. Učební plán 

3.1. Celkový 

1. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 47+3 44.0 

Český jazyk a literatura 38+3 35.0 

Anglický jazyk 9 9.0 

Matematika a její aplikace 22+2 20.0 

Matematika 22+2 0.0 

Informační a komunikační technologie 1 1.0 

Informační a komunikační technologie 1 0.0 

Člověk a jeho svět 12+2 12.0 

Prvouka 6 0.0 

Vlastivěda 3+1 X 

Přírodověda 3+1 X 

Umění a kultura 12 12.0 

Hudební výchova 5 0.0 

Výtvarná výchova 7 0.0 

Člověk a zdraví 10 10.0 

Tělesná výchova 10 10.0 

Člověk a svět práce 5 5.0 

Pracovní činnosti 5 0.0 

Volitelné předměty 0+2 0.0 



Anglický jazyk 0+2 0.0 

Čtení a psaní 0+2 X 

2. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 28+4 27.0 

Český jazyk a literatura 16+3 15.0 

Anglický jazyk 12+1 12.0 

Matematika a její aplikace 16+3 15.0 

Matematika 16+3 0.0 

Informační a komunikační technologie 1 1.0 

Informační a komunikační technologie 1 0.0 

Člověk a společnost 14 11.0 

Dějepis 8 0.0 

Výchova k občanství 6 0.0 

Člověk a příroda 22+2 21.0 

Fyzika 6 0.0 

Chemie 4 0.0 

Přírodopis 6+1 0.0 

Zeměpis 6+1 0.0 

Umění a kultura 10 10.0 

Hudební výchova 4 0.0 

Výtvarná výchova 6 0.0 

Člověk a zdraví 11 10.0 

Výchova ke zdraví 3 0.0 

Tělesná výchova 8 0.0 

Člověk a svět práce 2 3.0 

Pracovní činnosti 2 0.0 

Volitelné předměty 0+7 0.0 

Dramatická výchova 0+2 0.0 

Ruský jazyk 0+6 X 

Německý jazyk 0+6 X 

Konverzace v anglickém jazyce 0+6 X 

Seminář z českého jazyka 0+1 X 

Seminář z matematiky 0+1 X 

Praktika z přírodopisu 0+1 X 

Praktika z chemie 0+1 X 

Praktika z fyziky 0+1 X 

Praktika ze zeměpisu 0+1 X 

Sportovní hry 0+6 X 

Informatika 0+2 X 



Technické kreslení 0+2 X 

Základy administrativy 0+2 X 

Společensko-vědní seminář 0+2 X 

Cvičení pro zdraví 0+2 X 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 0+4 X 

3.2. Ročníkový 

1. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) 1 2 3 4 5 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 
     

47+3 44.0 

Český jazyk a literatura 9 9 8+1 6+1 6+1 38+3 35.0 

Anglický jazyk X X 3 3 3 9 9.0 

Matematika a její aplikace 
     

22+2 20.0 

Matematika 4 4+1 4+1 5 5 22+2 0.0 

Informační a komunikační technologie 
     

1 1.0 

Informační a komunikační technologie X X X X 1 1 0.0 

Člověk a jeho svět 
     

12+2 12.0 

Prvouka 2 2 2 X X 6 0.0 

Vlastivěda X X X 2 1+1 3+1 X 

Přírodověda X X X 2 1+1 3+1 X 

Umění a kultura 
     

12 12.0 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0.0 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 0.0 

Člověk a zdraví 
     

10 10.0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10.0 

Člověk a svět práce 
     

5 5.0 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0.0 

Volitelné předměty 
     

0+2 0.0 

Anglický jazyk 0+1 0+1 X X X 0+2 0.0 

Čtení a psaní 0+1 0+1 X X X 0+2 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 20 20 22 24 23 109 104.0 

CELKEM DISPONIBILNÍ 1 2 2 1 3 9 14.0 

CELKEM V ROČNÍKU 21 22 24 25 26 118 118.0 

2. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) 6 7 8 9 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 
    

28+4 27.0 

Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 4 16+3 15.0 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1 12.0 

Matematika a její aplikace 
    

16+3 15.0 



Matematika 4+1 4 4+1 4+1 16+3 0.0 

Informační a komunikační technologie 
    

1 1.0 

Informační a komunikační technologie 1 X X X 1 0.0 

Člověk a společnost 
    

14 11.0 

Dějepis 2 2 2 2 8 0.0 

Výchova k občanství 1 1 2 2 6 0.0 

Člověk a příroda 
    

22+2 21.0 

Fyzika 1 2 2 1 6 0.0 

Chemie X X 2 2 4 0.0 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 0.0 

Zeměpis 2 2 1 1+1 6+1 0.0 

Umění a kultura 
    

10 10.0 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0.0 

Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 0.0 

Člověk a zdraví 
    

11 10.0 

Výchova ke zdraví 1 1 X 1 3 0.0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0.0 

Člověk a svět práce 
    

2 3.0 

Pracovní činnosti 1 1 X X 2 0.0 

Volitelné předměty 
    

0+7 0.0 

Dramatická výchova X 0+1 0+1 X 0+2 0.0 

Ruský jazyk X 0+2 0+2 0+2 0+6 X 

Německý jazyk X 0+2 0+2 0+2 0+6 X 

Konverzace v anglickém jazyce X 0+2 0+2 0+2 0+6 X 

Seminář z českého jazyka X X X 0+1 0+1 X 

Seminář z matematiky X X X 0+1 0+1 X 

Praktika z přírodopisu X 0+1 X X 0+1 X 

Praktika z chemie X X 0+1 X 0+1 X 

Praktika z fyziky X X X 0+1 0+1 X 

Praktika ze zeměpisu X X 0+1 X 0+1 X 

Sportovní hry X 0+2 0+2 0+2 0+6 X 

Informatika X X 0+1 0+1 0+2 X 

Technické kreslení X 0+1 0+1 X 0+2 X 

Základy administrativy X 0+1 0+1 X 0+2 X 

Společensko-vědní seminář X X 0+1 0+1 0+2 X 

Cvičení pro zdraví X 0+1 0+1 X 0+2 X 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým 

mluvčím 
X X 0+2 0+2 0+4 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 27 26 25 26 104 98.0 

CELKEM DISPONIBILNÍ 3 2 6 5 16 24.0 

CELKEM V ROČNÍKU 30 28 31 31 120 122.0 



4. Učební osnovy 

4.1. Jazyk a jazyková komunikace 

4. 1. 1. Český jazyk a literatura 

Charakteristika předmětu 

Český jazyk je vyučován od 1. do 9. ročníku, má rozhodující vliv v celém procesu základního 

vzdělávání. Komunikační schopnosti a dovednosti dobře zvládnutá technika čtení, psaní a 

porozumění textu jsou nezbytné pro zvládání, poznávání, získávání vědomostí a osvojování 

dovedností v dalších oborech vzdělávacího procesu. Předmět vede k všestrannému rozvoji 

osobnosti žáka, k vnímání a adekvátnímu užívání jazyka v konkrétních komunikačních 

situacích, k chápání jazyka jako předmětu porozumění a naslouchání druhým i sobě samému. 

Při výuce je kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností, tvůrčí činnosti, na spolupráci 

a umění učit se. Předmět směřuje k tomu, aby byli žáci schopni číst s porozuměním, používat 

jazyk v podobě mluvené i psané (osvojení základních gramatických pravidel i stylistických a 

základů skladby), vyhledávat informace, pracovat s nimi a získávat vztah k literatuře a umění.  

Jako stěžejní metody volíme ty, které podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní 

aktivitu, třídění informací a hledání jejich souvislostí, vyhodnocování problémů, formulování 

a ověřování vlastních názorů. Běžná výuka poskytuje prostor i pro to, aby se žáci zapojovali 

do mimovyučovacích aktivit (recitační a literární soutěže apod.). 

Charakteristika ČJ na 1. stupni ZŠ 

Konkrétní rozdělení dotace hodin do jednotlivých složek ČJ bude v kompetenci učitelů 

jednotlivých ročníků. 

Předmět ČJ na 1. stupni má jazykově a literárně-výchovnou funkci. V hodinách ČJ nejsou 

ostré hranice mezi jednotlivými složkami, tj. mezi učivem mluvnice, psaní, slohového 

výcviku, čtení a literární výchovy. Žáci si v hodinách uvědomují propojenost jednotlivých 

složek. Součástí výuky ČJ jsou pravidelné knihovnické lekce a návštěvy divadelních 

představení.  

Na 1. stupni rozdělujeme učivo do dvou období:  

1. období: 1., 2., 3. ročník 

Vyučování ČJ v 1. ročníku má svá specifika. Velký důraz se klade na mluvený projev, čtení a 

psaní.  

Výuka psaní může být propojena s hodinou mluvnice, čtení, lierární nebo hudební výchovy. 

Ve 2. a 3. ročníku se rozšiřuje o samostatný slohový výcvik a mluvnici. 

2. období: 4. a 5. ročník 

V tomto období dochází k prohlubování získaných dovedností a rozšířování o další mluvnické 

jevy, kladou se základy správné komunikace mezi žáky i žáky a učiteli, kladou se základy 

gramatiky. 

Charakteristika ČJ na 2. stupni ZŠ 

Časová dotace předmětu na 2. stupni činí v 6. - 8. ročníku 5 vyučovacíh hodin týdně, v 9. 

ročníku 4 vyučovací hodiny týdně. 

Žáci mají rovněž možnost zvolit si volitelný předmět Seminář z Čj, kde si prohlubují a 

upevňují učivo. 

Výuka probíhá v kmenových třídách, v jazykových učebnách s možností použití CD a DVD 

přehrávačů a v žákovské knihovně i ve třídách výpočetní techniky. 

Předmět je formálně dělen na 3 okruhy - jazykovou výchovu, slohovou a komunikační 

výchovu a literární výchovu.  

Součástí výuky Čj jsou pravidelné knihovnické lekce a návštěvy divadelních představemí. 

Výchovné a vzdělávací strategie 



Všichni vyučující uplatňují společné postupy, které vedou k vytváření a rozvíjení těchto 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

- požadujeme, aby žáci správně a s porozuměním četli přiměřeně náročné texty 

- klademe důraz na používání správné terminologie 

- motivujeme žáky k samostatnosti a tvořivosti při vyhledávání informací (odborný tisk, 

slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, internet, vzdělávácí prostředky) 

- podporujeme rozvoj slovní zásoby, klademe důraz na chápání jazyka jako nezbytného 

nástroje celoživotního vzdělávání 

- umožňujeme individuálním přístupem zažít úspěch všem žákům 

Kompetence k řešení problémů 

- vytváříme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastních zkušeností 

- vyžadujeme efektivní spolupráci při řešení problémů a uplatňování mezipředmětových 

vztahů 

Kompetence komunikativní 

- vyžadujeme, aby žáci kultivovaně vyjadřovali své myšlenky v psaném i mluveném projevu 

- podněcujeme žáky k dovedosti a schopnosti vhodně asertivně prezentovat svůj názor 

- umožňujeme žákům prezentovat své názory prostřednictvím zpráv do školního rozhlastu či 

regionálního tisku 

- vytváříme pravidla souvislého a srozumitelného vyjadřování podle komunikačního záměru 

mluvčího v mluvených i psaných projevech 

- rozvíjíme schopnost naslouchat jiným, porozumět jim, hodně na ně reagovat, zapojit se do 

diskuze, umět obhájit svůj názor 

Kompetence sociální a personální 

- klademe důraz na respektování osobnosti učitele a respektování žáků vzájemně 

- podněcujeme žáky k ohleduplnosti a respektování druhých při práci ve skupinách 

- nabízíme možnosti k vytváření příjemné, kamarádské atmosféry 

- podněcujeme žáky k tomu, aby si vážili literatury a umění a uvědomovali si souvislosti mezi 

historickou situací a litraturou a přibližujeme jim literaturu a kulturu jiných národů 

Kompetence občanské 

- prostřednictvím naučné a krásné literatury vytváříme postoj k přírodě, životnímu prostředí a 

ke společnosti a etickým hodnotám společnosti 

- podporujeme u žáků potřebu vlastíno literárního projevu, recitace a četby 

- pěstujeme v nich pocit vlastní zodpovědnosti za výsledky společné práce 

Kompetence pracovní 

- zdůrazňujeme u žáků schopnost vytvářet a dodržovat stanovená pravidla 

- motivujeme žáky k zodpovědnému dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní 

- podněcujeme žáky k tomu, aby byli schopni organizovat svou práci, naučili se koncentraci 

pozornosti 

- posilujeme u žáků schopnost objektivního hodnocení, kterou uplatní při výběru profese 

1. ROČNÍK - DOTACE: 9, POVINNÝ 

HLÁSKA, PÍSMENO, SLABIKA, SLOVO, JEDNODUCHÁ VĚTA A POROZUMĚNÍ TEXTU 

výstupy učivo 

 pozná a čte všechna písmena 

abecedy, jednoduchá slova věty, 

základní interpunkční znaménka 

vyvození jednotlivých hlásek a písmen, slabik, 

slov, čtení jednoduchých vět 

sluchová analýza a syntéza 



 rozlišuje hlásky , písmena, slabiky, 

slova a věty 

artikulační cvičení 

vyhledávání písmen, slabik a slov v textu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
M (1. ročník): Počítání do dvaceti 

Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Jsem školák 

VV (1. ročník): Kresba 

PČ (1. ročník): Konstrukční činnost 

Z:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

VV (1. ročník): Kresba 

HV (1. ročník): Vokální činnosti 

HV (1. ročník): Instrumentální činnosti 

M (1. ročník): Matematické představy 

VV (1. ročník): Barvy, hry s barvou 

NÁCVIK PSANÍ PÍSMEN, SLOV A VĚT 

výstupy učivo 

 zvládá hygienické návyky při psaní 

 dokáže napsat písmena abecedy, 

jednoduchá slova a věty 

 píše opis, přepis, diktát 

jednoduchých slov a vět 

základní návyky při psaní 

uvolňovací cviky 

nácvik psaní písmen, slov, vět 

opis, přepis, diktát 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Jsem školák 

VV (1. ročník): Linie (rovná, křivá) 



TV (1. ročník): Atletika 

Z:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

VV (1. ročník): Linie (rovná, křivá) 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÝ VÝCVIK 

výstupy učivo 

 srozumitelně mluví, čte, vyjadřuje 

svoji zkušenost 

omluva, poděkování, pozdrav 

navazování rozhovoru 

jednoduché vypravování 

tvoření otázek 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Jsem školák 

Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

VV (1. ročník): Ilustrátoři - Lada, Zmatlíková, Müller 

Z:  
Pr (1. ročník): Jsem školák 

Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

VV (1. ročník): Práce ve skupině 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 vypráví krátké pohádky, přednáší 

básně 

motivace ke čtení 

říkadla, básně, hádanky 

krátké pohádky 

dramatizace textu 

výrazný přednes 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 



 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

VV (1. ročník): Kresba 

VV (1. ročník): Ilustrátoři - Lada, Zmatlíková, Müller 

Z:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

VV (1. ročník): Kresba 

VV (1. ročník): Ilustrátoři - Lada, Zmatlíková, Müller 

HV (1. ročník): Poslechové činnosti 

2. ROČNÍK - DOTACE: 9, POVINNÝ 

MALÉ A VELKÉ PÍSMENO, ABECEDA 

výstupy učivo 

 seznamuje se s abecedou psaní velkých a malých písmen 

vlastní jména 

řazení podle abecedy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

PČ (2. ročník): Konstrukční činnost 

Z:  
VV (2. ročník): Kresba 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

AJ (3. ročník): Rodina 

VĚTA, SOUVĚTÍ 

výstupy učivo 

 tvoří smysluplné věty a ty řadí grafická podoba věty a souvětí, spojky 



postupně v textu 

 určuje druhy vět a používá 

interpunkční znaménka 

pořádek slov ve větě, uspořádání textu 

druhy vět 

správná intonace vět 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
M (2. ročník): Počítání do 20 

Pr (2. ročník): Škola, chování ve škole 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Z:  
Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

NAUKA O SLOVĚ 

výstupy učivo 

 rozlišuje zvukovou a psanou podobu 

slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 porovnává slova podle významu 

slovo nadřazené, podřazené, souřadné 

slovo, slabika, hláska, písmeno 

slova protikladná, souznačná 

dělení slov na konci řádku 

skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, počet hlásek 

a písmen ve slově 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
M (2. ročník): Počítání do 20 

Z:  
HV (2. ročník): Vokální činnosti 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 



Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

ROZDĚLENÍ HLÁSEK 

výstupy učivo 

 orientuje se v rozdělení hlásek a při 

psaní uplatňuje gramatiku měkkých 

a tvrdých souhlásek 

 seznamuje se s párovými 

souhláskami 

samohlásky, souhlásky, dvojhlásky 

souhlásky znělé a neznělé 

slabikotvorné r,l 

měkké, tvrdé a obojetné souhlásky 

psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
M (2. ročník): Počítání do 20 

HV (2. ročník): Vokální činnosti 

SLOVNÍ DRUHY 

výstupy učivo 

 seznamuje se s podstatnými jmény a 

slovesy 

seznámení s názvy slovních druhů 

poznávání podstatných jmen a sloves v textu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Škola, chování ve škole 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

UPEVNĚNÍ TVARŮ PÍSMEN 

výstupy učivo 

 dokáže opsat a přepsat slova, věty, 

krátký text, zvládá diktát 

jednotlivých slov a vět 

 píše správné tvary písmen a číslic, 

opis, přepis, diktát slov a vět jednoduchého 

textu 



správně spojuje písmena a slabiky, 

kontroluje vlastní písemný projev 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

přesahy 

Do:  
VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Rozvržení plochy a prostoru 

TV (2. ročník): Příprava na tělesnou aktivitu 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÝ VÝCVIK 

výstupy učivo 

 reprodukuje obsah přiměřeného 

sdělení a pamatuje si z něj podstatná 

fakta 

rozvoj slovní zásoby, krátký mluvený projev, 

sestavení osnovy a vyprávění podle ní 

popis (zvíře, hračka...) 

jednoduché formy písemného styku 

(pozvánka, blahopřání, pozdrav z výletu) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Do:  
M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Škola, chování ve škole 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

Z:  
VV (2. ročník): Díla známých autorů (Sekora, Pilař, Smetana) 

VV (2. ročník): Návštěvy výstav 

VV (2. ročník): Ukázky volných maleb a ilustrací 

Pr (2. ročník): Škola, chování ve škole 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 



Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

Pr (2. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Pr (2. ročník): Dopravní výchova 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 poznává rozdíly mezi poezií a 

prózou 

 snaží se číst výrazně a s 

porozuměním, přednáší básně a 

vypráví pohádky 

krátké texty z naší i světové literatury 

lidová pořekadla, hádanky, pranostiky, tradice 

přednes básní, sloky, rýmy 

dětské časopisy 

nácvik výrazného čtení s porozuměním, 

plynulé čtení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Škola, chování ve škole 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

Z:  
VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

VV (2. ročník): Díla známých autorů (Sekora, Pilař, Smetana) 

VV (2. ročník): Ukázky volných maleb a ilustrací 

HV (2. ročník): Vokální činnosti 



HV (2. ročník): Instrumentální činnosti 

HV (2. ročník): Poslechové činnosti 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

Pr (2. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

3. ROČNÍK - DOTACE: 8+1, POVINNÝ 

VĚTNÉ CELKY 

výstupy učivo 

 získává informace o větných celcích, 

větě jednoduché a souvětí 

věta jednoduchá, její stavba, základní 

skladební dvojice 

určování vět v souvětí, vzorce, spojky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

Z:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

NAUKA O SLOVĚ 

výstupy učivo 

 nalézá příklady slov souznačných a 

protikladných a používá je ve větách 

 osvojuje si pravopis znělých a 

neznělých souhlásek 

 řadí slova podle abecedy 

třídění slov podle významu 

správné kladení slovního přízvuku 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 



 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

VYJMENOVANÁ SLOVA 

výstupy učivo 

 seznamuje se s vyjmenovanými 

slovy a slovy příbuznými, 

pravopisem po obojetných 

souhláskách 

obojetné souhlásky, pravopis i, y 

paměťové zvládnutí vyjmenovaných slov, 

použití v textu 

slova příbuzná, jiný tvar slova 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

DRUHY SLOV 

výstupy učivo 

 rozděluje slovní druhy na ohebné a 

neohebné 

 vytváří si elementární znalosti o 

určování rodu, čísla a pádu u 

podstatných jmen 

 získává prvotní znalosti o určování 

osoby, čísla a času u sloves 

 vnímá předložky a spojky jako 

slovní druh 

ohebné a neohebné slovní druhy 

slovesa - určování osoby, čísla a času 

podstatná jména - rod, číslo a pád 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  



Pr (3. ročník): Živá příroda 

Pr (3. ročník): Neživá příroda 

VLASTNÍ JMÉNA 

výstupy učivo 

 rozlišuje podstatná jména obecná a 

vlastní 

obecná a vlastní jména, pravopis 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Z:  
Pr (3. ročník): Krajina a typy krajiny 

Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Pr (3. ročník): Lidé a čas 

Pr (3. ročník): Neživá příroda 

Pr (3. ročník): Lidské tělo 

Pr (3. ročník): Stát a my 

KOMUNIČNÍ A SLOHOVÝ VÝCVIK 

výstupy učivo 

 souvisle se vyjadřuje a klade otázky, 

vypravuje podle osnovy a popisuje 

jednoduché přeměty a činnosti 

 zvládne napsat adresu, přání a 

pozdrav 

souvislé jazykové projevy, otázky a odpovědi 

reprodukce textu 

vypravování, popis, osnova textu 

společenský styk a jeho formy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 



VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

Z:  
VV (3. ročník): Orientace v dílech známých autorů 

VV (3. ročník): Práce ve dvojicích a skupinách 

Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Pr (3. ročník): Lidé a technika 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

Pr (3. ročník): Lidské tělo 

Pr (3. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 zdokonaluje se v plynulém a 

výrazném čtení, umí předčítat 

nahlas, orientuje se v textu, čte s 

porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu 

základní literární útvary - pohádka, povídka, 

pověst, bajka 

ilustrátoři dětských knih 

čeští autoři poezie a prózy (Němcová, 

Vodňanský, Žáček...) 

členění textu (odstavce ...) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 



Do:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Pr (3. ročník): Lidé a čas 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

Z:  
VV (3. ročník): Orientace v literatuře o výtvarném umění (techniky, pojmy...) 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

VV (3. ročník): Orientace v dílech známých autorů 

HV (3. ročník): Vokální činnosti 

HV (3. ročník): Instrumentální činnosti 

HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Pr (3. ročník): Lidé a čas 

Pr (3. ročník): Lidé a technika 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

Pr (3. ročník): Neživá příroda 

Pr (3. ročník): Lidské tělo 

Pr (3. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Pr (3. ročník): Dopravní výchova 

Pr (3. ročník): Stát a my 

PÍSEMNÝ PROJEV 

výstupy učivo 

 správně píše opis, přepis, diktát vět, 

dbá na úpravu 

 dokáže napsat obvyklá vlastní 

jména 

členění textu 

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev 

úprava sešitů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

Pr (3. ročník): Lidské tělo 

Z:  
VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

4. ROČNÍK - DOTACE: 6+1, POVINNÝ 

NAUKA O SLOVĚ, PRAVOPIS 

výstupy učivo 



 porovnává významy slov, rozlišuje 

slova jednoznačná a mnohoznačná, 

synonyma a opozita a slova citově 

zabarvená 

 seznamuje se se stavbou slov, 

rozlišuje kořen, přeponu a 

příponovou část 

 rozlišuje předpony a předložky, 

správně je píše 

 uvědoměle používá i, y po 

obojetných souhláskách 

slova jednoznačná a mnohoznačná, spisovná a 

nespisovná, citově zabarvená 

stavba slova - kořen, přípona, předpona 

rozlišení přepony a předložky 

použití vyjmenovaných slov v textu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Vla (4. ročník): Místo, kde žijeme 

Vla (4. ročník): Česká republika v Evropě 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 určuje slovní druhy 

 skloňuje podstatná jména podle 

vzorů 

 časuje slovesa, poznává zvratná 

slovesa a infinitiv 

slovní druhy - určování  

vzory podstatných jmen, pravopis 

infinitiv sloves, určité slovesné tvary 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

SKLADBA 

výstupy učivo 



 seznámí se s pravidlem shody 

podmětu s přísudkem 

 pracuje s holou větou, určuje 

skladební dvojice 

 vyhledává v textu řeč přímou 

podmět a přísudek, shoda podmětu s 

přísudkem 

spojování vět v souvětí spojovacími výrazy, 

stavba souvětí, vzorce 

grafická stavba věty jednoduché 

vyhledávání řeči přímé a nepřímé v textu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

PÍSEMNÝ PROJEV 

výstupy učivo 

 vyhledává daná slova v abecedním 

seznamu (slovník, rejstřík, 

encyklopedie, telef. seznam) 

 dokáže psát úhledně, dbá na úpravu 

sešitu 

přehledný písemný projev, jednoduché 

tiskopisy 

členění textu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

přesahy 

Z:  
VV (4. ročník): Práce ve dvojicích a skupinách 

Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

Pří (4. ročník): Rozmanitost přírody 

Pří (4. ročník): Přírodní společenstva, les 

AJ (4. ročník): Hudba 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÝ VÝCVIK 

výstupy učivo 

 používá svůj mateřský jazyk jako 

prostředek komunikace 

 sestaví osnovu vyprávění a na jejím 

základě vytváří mluvený či písemný 

projev, člení text na odstavce 

 užívá různé druhy popisů, formy 

osnova 

nadpis, členění textu 

vypravování dějové složky 

popis 

formy společenského styku - telefonování, 

psaní dopisu včetně adresy 



společenského styku 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Tvorba mediálního sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (4. ročník): Komunikace 

Vla (4. ročník): Místo, kde žijeme 

Pří (4. ročník): Chráníme své prostředí 

Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

Pří (4. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Z:  
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností 

VV (4. ročník): Práce ve dvojicích a skupinách 

Pří (4. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

AJ (4. ročník): Na dovolené 

AJ (4. ročník): Komunikace 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 čte s porozuměním nahlas i potichu, 

vyjadřuje své dojmy z četby 

 seznamuje se s autory dětských knih 

a ilustrátory 

výrazné čtení s porozuměním, zážitkové čtení 

a naslouchání 

reprodukce textu 

výrazný přednes 

dramatizace 

ilustrátoři a autoři knih 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 



 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
Vla (4. ročník): Místo, kde žijeme 

Vla (4. ročník): Česká republika v Evropě 

Vla (4. ročník): Obrazy z českých dějin 

Z:  
VV (4. ročník): Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, světlo, barva 

VV (4. ročník): Práce ve dvojicích a skupinách 

HV (4. ročník): Vokální činnosti 

HV (4. ročník): Instrumentální činnosti 

HV (4. ročník): Poslechové činnosti 

Vla (4. ročník): Místo, kde žijeme 

Vla (4. ročník): Obrazy z českých dějin 

Pří (4. ročník): Přírodní společenstva, les 

5. ROČNÍK - DOTACE: 6+1, POVINNÝ 

NÁŠ NÁRODNÍ JAZYK 

výstupy učivo 

 prohlubuje si znalost mateřského 

jazyka, vytváří si k němu vztah, 

seznamuje se s cizími jazyky 

 užívá a rozlišuje spisovný a 

nespisovný jazyk, nářečí, dialekty 

osvojení jazyka jako nástroje dorozumívání 

vytváření vztahu k mateřskému jazyku 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Mezilidské vztahy 



 Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Etnický původ 

přesahy 

Do:  
Vla (5. ročník): Česká republika v Evropě 

Vla (5. ročník): Obrazy z českých dějin 

STAVBA SLOVA A PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 užívá spisovnou výslovnost a 

pravopis 

 určuje kořen, předponu, část 

příponovou, užívá správné 

koncovky, doplňuje přepony podle 

smyslu 

 vyhledává kořen a vytváří skupiny 

slov příbuzných 

upevňování a rozšiřování učiva o kořenu, 

pedponě a příponě 

koncovnky slov 

odůvodňování pravopisu s přihlédnutím ke 

způsobu tvoření slov 

souhláskové skupiny na styku předpony nebo 

přípony a kořene slova 

předožky s, z 

procvičování skupin bě, bje, vě, vje, pě, mě, 

mně 

užívání vyjmenovaných slov v textu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pří (5. ročník): Rozmanitost podmínek ne Zemi 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 určuje slovní druhy, užívá je v 

gramaticky správných tvarech v 

mluveném a písemném projevu 

 upevňuje znalost skloňování 

podstatných jmen 

osojování slovních druhů a jejich užívání 

rozlišování druhů přídavných jmen, pravopis  

zájmena - druhy, skloňování osobních zájmen, 

nahrazování podstatných a přídavných jmen 

zájmeny 



 poznává druhy přídavných jmen, 

seznamuje se se skloňováním 

měkkých a tvrdých přídavných 

jmen 

 poznává základní druhy zájmen a 

číslovek 

 časuje slovesa ve všech časech v 

oznamovacím způsobu, poznává 

všechny slovesné způsoby, rozlišuje 

jednoduché a složené slovesné tvary 

 vyhledává příčestí minulé v textu a 

umí ho vytvořít 

číslovky - seznámení s druhy 

slovesa - mluvnické kategorie, vzory, tvary 

podmiňovacího způsobu, rozkazovací způsob 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Z:  
AJ (5. ročník): Čas 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 dokáže najít podmět a přísudek, 

rozlišuje druhy podmětu (holý, 

rozvitý, několikanásobný, vyjádřený 

i nevyjádřený), slovesný přísudek 

 seznamuje se s grafickou stavbou 

věty jednoduché (základní a 

určovací skladební dvojice) 

 vytváří vzorce souvětí a podle nich 

tvoří souvětí 

věta, určování větných členů, základní a 

vedlejší skladební dvojice 

podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý, rozvitý 

a několikanásobný 

přísudek slovesný 

upevňování shody podmětu s přísudkem 

interpunkce u jednoduché přímé řeči 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

PÍSEMNÝ PROJEV 



výstupy učivo 

 sestaví a napíše dopis, pozvánku, 

oznámení, přání, vyplňuje tiskopisy 

 snaží se o vytvoření comicsu a o 

napsání příspěvku do časopisu 

písemné formy úředního styku 

vyplňování tiskupisu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pří (5. ročník): Země a vesmír 

Z:  
Pří (5. ročník): Třídění organismů 

Pří (5. ročník): Země a vesmír 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÝ VÝCVIK 

výstupy učivo 

 vypravuje, popisuje, rozšiřuje si 

slovní zásobu 

 zachovává posloupnost děje a hlavní 

linii příběhu 

 podle sestavené osnovy se jasně a 

srozumitelně vyjadřuje 

reprodukce textu 

vypravování 

popis předmětu, děje, pracovního postupu 

psaní příběhu s dramatickou zápletkou 

tvoření komixu 

etiketa společenského chování 

tvorba veršů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Stavba mediálních sdělení 

 Tvorba mediálního sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 



Do:  
Vla (5. ročník): Obrazy z českých dějin 

Vla (5. ročník): Dopravní výchova 

VV (5. ročník): Volná malba, kresba, comics, reklama 

PČ (5. ročník): Pěstitelské činnosti 

PČ (5. ročník): Příprava pokrmů 

Z:  
Pří (5. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

VV (5. ročník): Volná malba, kresba, comics, reklama 

VV (5. ročník): Práce ve dvojicích a skupinách 

Pří (5. ročník): Země a vesmír 

IKT (5. ročník): Elektronická pošta 

AJ (5. ročník): Můj svět 

AJ (5. ročník): Místa 

AJ (5. ročník): Lidé 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 čte přiměřeně rychle s prvky 

uměleckého přednesu 

 rozpozná vybrané žánry, spisovatele 

a ilustrátory 

 dokáže reprokukovat a 

zdramatizovat vhodný text 

lidová slovesnost 

próza a poezie 

báje, pověsti, pohádky 

balada 

dobrodružné a fantastické příběhy 

divadlo, herec, režisér, dramaturg a divák 

vlastní literární tvorba 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Vla (5. ročník): Česká republika v Evropě 

Vla (5. ročník): Obrazy z českých dějin 

Z:  



VV (5. ročník): Volná malba, kresba, comics, reklama 

VV (5. ročník): Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností - pohyb těla, akční tvar malby a kresby 

VV (5. ročník): Práce ve dvojicích a skupinách 

VV (5. ročník): Působení výtvarného umění na tvorbu dětí 

HV (5. ročník): Vokální činnosti 

HV (5. ročník): Instrumentální činnosti 

HV (5. ročník): Poslechové činnosti 

Vla (5. ročník): Česká republika v Evropě 

Vla (5. ročník): Obrazy z českých dějin 

6. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE 

výstupy učivo 

 umí pracovat s jazykovými 

příručkami, odlišuje spisovnou 

češtinu, obecnou češtinu a nářečí 

jazyk a jeho útvary 

jazykověda a její složky 

práce s jazykovými příručkami 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

výstupy učivo 

 správně čte, dodržuje zásady 

spisovné výslovnosti, zásady členění 

souvislé řeči, správnou intonaci 

zvuková stránka slova a věty 

spisovná výslovnost 

větná melodie 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Z:  
D (6. ročník): Pravěk 

STAVBA SLOVA 

výstupy učivo 



 chápe zásady lexikálního a 

morfologického pravopisu 

rozbor stavby slova - pravopis - spodoba 

znělosti 

skupiny hlásek vzniklých při odvozování 

zdvojené souhlásky 

předpony s-, z-,vz-  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 ví, jak tvořit 2. a 3. stupeň 

přídavných jmen 

 dokáže skloňovat některé druhy 

zájmen 

 skloňuje číslovky a dokáže napsat 

tvary složených číslovek v textu 

 slovesa časuje ve způsobu 

oznamovacím. rozkazovacím i 

podmiňovacím 

 skloňuje podstatná a přídavná 

jména, správně píše jejich koncovky 

podstatná jména pomnožná, hromadná, 

látková 

podstatná jména obecná a vlastní, psaní 

velkých písmen v několikaslovných vlastních 

názvech 

skloňování podstatných jmen podle vzorů, 

skloňování podstatných jmen pomnožných 

místních 

druhy přídavných jmen 

skloňování a stupňování přídavných jmen 

druhy zájmen 

skloňování zájmen osobních bezrodých a 

skloňování podle vzorů 

skloňování číslovek, psaní číslovek v textu 

časování sloves 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 rozliší větné členy základní a 

rozvíjející 

 rozpozná větu s nevyjádřeným 

podmětem 

 umí uplatnit pravidlo o shodě 

podmětu s přísudkem 

 rozliší větu jednoduchou a souvětí 

 dokáže nepřímou řeč změnit na 

přímou 

základní větné členy,nevyjádřený podmět, 

přísudek slovesný a slovesně jmenný 

rozvíjející větné členy: přívlastek, příslovečné 

určení, předmět 

počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší 

přímá řeč 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 



 souvisle vypravuje příběh, vlastní 

zážitek 

 popisuje věc, osobu 

 umí si pořídit výpisky a výtah z 

textu učebnice 

 rozliší dopis soukromý a úřední, 

napíše soukromý dopis 

 vyhledá zprávu a oznámení v tisku 

vypravování 

popis předmětu, osoby a pracovního postupu 

výpisky a výtah z učebnice¨ 

dopis soukromý a úřední, grafická úprava 

dopisu 

zpráva a oznámení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Stavba mediálních sdělení 

přesahy 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Z (6. ročník): Vesmír 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 rozlišuje v pohádkách dobro a zlo 

 chápe alegorii 

 uvědomuje si, jak je v mytologii 

zachycen vznik člověka a světa 

 dokáže najít pravdivé jádro v 

pověstech 

 prostřednictvím literatury poznává 

život v různé době a společnosti 

 vnímá krásu poezie 

 chápe literaturu jako zdroj 

informací 

 prostřednictvím literatury poznává 

život jiných národů 

klasické a moderní pohádky, čeští a světoví 

pohádkáři, pohádky různých národů 

klasická a moderní bajka, alegorie 

mytologie různých národů 

pověsti české a regionální 

lidová slovesnost - přísloví, říkadla, 

pranostiky, lidové písně 

literatura s dětským hrdinou 

poezie - znaky, poezie pro děti, balada a 

romance 

životopisná literatura, cestopisy, encyklopedie 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 



 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

přesahy 

7. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 užívá správných tvarů slov 

ohebných v písemném a ústním 

projevu, rozpozná tvary hovorové 

 dovede najít synonymní výrazy 

 zvládá zásady lexikálního a 

morfologického pravopisu, základní 

pravidla pro psaní velkých 

počátečních písmen v 

několikaslovných vlastních názvech, 

obtížnější výrazy vyhledává v 

jazykových příručkách 

 obtížnější výrazy vyhledává v 

jazykových příručkách 

skloňování podstatných jmen, psaní koncovek 

podstatných jmen 

procvičování skloňování přídavných jmen 

skloňování zájmena jenž, procvičování tvarů 

zájmen osobních a přivlastňovacích 

obtížnější tvary sloves, rod činný a trpný 

příslovečné spřežky, stupňování příslovcí 

předložkové vazby 

spojky souřadící a podřadící 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 vyhledává ve větách základní a 

rozvíjející větné členy 

 píše správně koncovky příčestí 

minulého a doplňku 

 umí nahradit větný člen vedlejší 

větou 

 rozpozná druhy vedlejších vět 

 zvládá základy syntaktického 

pravopisu 

věta dvojčlenná a jednočlenná, větný 

ekvivalent 

složený slovesný přísudek, shoda podmětu s 

přísudkem 

další druhy příslovečného určení 

přívlastek postupně rovíjející, volný, těsný 

přístavek 

doplněk 

několikanásobné větné členy 

souvětí podřadné - druhy vedlejších vět 

tvoření vět a stavba textu 



syntaktický pravopis - čárka ve větě 

jednoduché a v souvětí, věta vložená 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

VV (7. ročník): Grafika a design 

VÝZNAM SLOVA 

výstupy učivo 

 vhodně volí výrazy ve vztahu k 

určitému prostředí 

 dokáže vysvětlit význam běžně 

užívaných frazeologických spojení  

slova jednoznačná a mnohoznačná 

synonyma, homonyma, antonyma 

sousloví, odborné názvy 

frazeologická spojení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 

výstupy učivo 

 rozšiřuje si svou slovní zásobu odvozování podstatných jmen, přídavných 

jmen, sloves 

skládání 

zkracování slov, zkratky, zkratková slova 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

Z (7. ročník): Amerika 

HV (7. ročník): Vokální činnost 

Z (8. ročník): Evropa 



SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 pracuje s textem, postihne stavbu 

textu v osnově, odstraňuje slohové 

nedostatky 

 využívá v písemném i ústním 

projevu bohatosti slovní zásoby 

 charakterizuje sám sebe i blízké 

osoby 

 pracuje s textem v učebnici 

 zná strukturu životopisu 

 dokáže přiměřeně svému věku 

vyprávět příběh, obhájit svůj názor, 

formulovat žádost 

vypravování 

popis uměleckého díla, líčení, popis 

pracovního postupu 

charakteristika 

výtah a výpisky 

životopis, žádost, pozvánka 

zásady mluveného projevu, diskuse 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 vnímá krásu jazyka v literárních 

dílech 

 orientuje se v základních literárních 

pojmech v oblasti poezie i prózy 

 zná některé významné autory 

románů, povídek, české básníky a 

dramatiky 

 orientuje se v drobných literárních 

útvarech 

 vnímá literaturu jako zdroj poznání 

poezie, lyrika a epika, sociální balada 

povídka a román - různé typy, charakteristika 

hlavního hrdiny, sci-fi a fantasy literatura, 

dobrodružná literatura 

mýty a legendy, kroniky 

divadlo a film, typy divadelních her, filmový 

scénář 

memoáry, životopisy, cestopisy 

fejeton, epigram, písňový text  



 reprodukuje slyšený a psaný text 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Z:  
D (7. ročník): Raný středověk 

D (7. ročník): Vrcholný a pozdní středověk 

D (7. ročník): Raný novověk 

HV (7. ročník): Poslechové činnosti 

8. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE 

výstupy učivo 

 čeština jako jeden ze slovanských jazyků 

útvary českého jazyka a jazyková kultura  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

přesahy 

OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 

výstupy učivo 

 slovní zásoba a tvoření slov 

slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 



přesahy 

Z:  
(8. ročník): Místní oblast 

Z (8. ročník): Svět kolem nás 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 věta jednočlenná a dvojčlenná, větný 

ekvivalent 

základní skladební dvojice, rozvíjející větné 

členy, několikanásobné větné členy 

druhy vedlejších vět 

významové poměry mezi souřadně spojenými 

hlavními větami 

významové poměry mezi jednotlivými členy a 

vedlejšími větami 

souvětí souřadné a podřadné 

interpunkce v souvětí 

jazykové rozbory, složitější souvětí 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

VV (8. ročník): Grafika a design 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 skloňování obecných jmen přejatých a cizích 

jmen vlastních 

užití cizích vlastních jmen v textu 

slovesný vid  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 pravopis i/y v koncovkách 

předpony s-, z-, v-, z-, a předložky s/se, z/ze 

skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 



pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
(8. ročník): Místní oblast 

SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 charakteristika literární postavy 

líčení 

výtah 

výklad 

úvah 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

F (8. ročník): Zvukové jevy 

(8. ročník): Místní oblast 

Z (8. ročník): Svět kolem nás 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Integrace zemí 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

VV (8. ročník): Kresba 

VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 staroslověnské písemnictví 

latinsky psaná literatura (Kosmova Kronika 

česká) 

počátky a rozvoj česky psané literatury 



(duchovní píseň, česká veršovaná epika, 

Dalimilova kronika, životopis Karla IV.) 

literatura doby husitské 

česká literatura v období humanismu a 

renezance 

česká barokní tvorba (J. A. Komenský) 

období národního obrození (Dobrovský, 

Němcová, Erben, Havlíček, divadelní tvorba 

J. K.Tyla a V. K. Klicpery, romantismus v 

díle K. H. Máchy) 

generace májovců 

ruchovci a lumírovce 

česká realistická próza a drama (Jirásek, Rais, 

bratři Mrštíkové) 

kapitoly ze světové literatury - renezance 

(Shakespeare), romantismus (Puškin...), 

realismus (Gogol...)  

česká literatura na přelomu století, moderní 

umělecké směry (symbolismus, 

impresionismus), generace anarchistických 

buřičů 

obraz 1. světové války v literatuře (Jaroslav 

Hašek)  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 



 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

D (8. ročník): Novověk - období 1648 - 1789 

D (8. ročník): Novověk - období 1789 - 1815 

D (8. ročník): Novověk - období 1815 - 1848 

D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

D (8. ročník): Novověk - rok 1848 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

HV (8. ročník): Poslechové činnosti 

9. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE 

výstupy učivo 

 popíše, jak se vyvíjel český jazyk, 

vyhledá důkazy vývoje jazyka v 

konkrétních dílech, vysvětlí pojmy 

(archaismus,...) a vyhledá příklady 

 vyjmenuje slovanské jazyky a uvede 

u nich, které používají latinku a 

které azbuku, vyjmenuje některé 

neslovanské jazyky 

nejdůležitější etapy ve vývoje českého jazyka 

dělení slovanských jazyků, útvary národního 

jazyka  

archaismy, historismy, neologismy 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Z:  
RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

výstupy učivo 

 umí bezchybně vyslovovat a psát hláskovsloví 



slova přejatá, rozpozná samohlásky 

a souhlásky znělé a neznělé 

spisovná výslovnost 

zvuková stránka věty 

větný přízvuk, větná melodie  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 dokáže opravit text s pravopisnými 

chybami 

 dokáže využívat všechna základní 

pravopisná pravidla 

pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební 

vlastní jména 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA 

výstupy učivo 

 rozšiřuje si svou slovní zásobu a dbá 

důsledně na kulturu jazyka  

slovo a sousloví, věcné významy slov 

synonyma, homonyma, antonyma 

odborné názvy, slova domácí , mezinárodní 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

přesahy 

Z:  
RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

HV (9. ročník): Vokální činnost 

TVOŘENÍ SLOV 

výstupy učivo 

 rozpozná kořen slova, předpony, 

přípony, koncovky, vytvoří slova 

příbuzná, vytvoří slova 

přechylováním, odliší zkratková 

slova a zkrátky, vytvoří slova 

složená 

opakování stavby slova a tvoření slov 

odvozování, skládání, zkracování slov 

pravopis souvisící se stavbou slova a s 

tvořením slov 



pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 využívá Pravidel českého pravopisu, 

Slovníku spisovné češtiny, zvládne 

vytvořit náležité tvary a ověří je v 

jazykových příručkách, dokáže určit 

slovesný vid a tvoří vidové dvojice 

 užívá správné tvary 

frekventovaných slov, správně 

skloňuje obecná jména přejatá, 

správnost ověřuje v Pravidlech 

 dokáže skloňovat cizí jména osob, 

zemí, měst  

 správně skloňuje cizí vlastní jména, 

rozliší jména slovanského původu, 

správnost koncovek si ověří v 

Pravidlech 

jména a jejich druhy 

skloňování obecných jmen přejatých 

skloňování cizích vlastních jmen 

slovesa a jejich tvary 

přechodníky (informativně) 

pravopis koncovek jmen a sloves 

opakování pravopisu vlastních jmen a názvů 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 orientuje se ve skladbě českého 

jazyka, respektuje interpunkci na 

základě znalosti skladby 

 dokáže vytvářet smysluplné větné 

konstrukce 

stavba věty jednoduché a souvětí 

větné členy holé, rozvité, souřadně spojedné 

přístavkový vztah 

věta jednočlenná, dvojčlenná, větný 

ekvivalent 

samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta 

neúplná 

souvětí podřadné a souřadné 

čárka ve větě jednoduché a souvětí  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 



přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

VV (9. ročník): Kresba 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

VV (9. ročník): Malba 

VV (9. ročník): Prostorová tvorba 

SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 orientuje se v různých slohových 

útvarech, využívá vhodně slovní 

zásoby 

vypravování, vypravování v umělecké oblasti 

popis a charakteristika (popis děje, pracovního 

postupu, uměleckého díla) 

úvaha 

proslov 

diskuse 

publicistické útvary 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

KAJm (9. ročník): Společenský styk 

KAJ (9. ročník): Společenský styk 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 



výstupy učivo 

 charakterizuje jednotlivé literární 

žánry a základní umělecké směry, 

má přehled o významných 

představitelích české a světové 

literatury  

 chápe význam literatury pro život 

člověka 

literatura mezi dvěma světovými válkami - 

proletářská poezie, 

česká avantgarda 

30. léta - poetismus a surrealismus v poezii a 

próze (V. Nezval, Vančura...)  

humanistická prozaická a dramatická tvorba 

čapkovské generace (bří Čapkové, K. 

Poláček...) 

nebezpečí fašismu - odraz v literární tvorbě 

(poezie, próza) 

meziválečné drama (V + W, Čapek...) 

literatura v období II. světové války 

odraz války v poválečné literatuře 

literatura 2. pol. 20. stol. - absurdní drama, 

experimentální divadlo 

exilová a samizdatová literatura, oficiální 

proud (60., 70., 80., 90. léta 20. století) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

HV (9. ročník): Poslechové činnosti 

4. 1. 2. Anglický jazyk 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk 



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

zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 

komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 

. 

Výuce anglického jazyka věnuje naše škola mimořádnou pozornost.Angličtina je vyučována 

od prvního do devátého ročníku. V prvním a druhém ročníku mají žáci možnost zapojit se do 

výuky anglického jazyka ve formě volitelného předmětu, kterému je vymezena vždy jedna 

disponibilní hodina v ročníku. 

Od třetího do devátého ročníku je časová dotace tři hodiny týdně. V šestém ročníku je 

tříhodinová dotace posílena o jednu disponibilní hodinu. 

Žáci mají také možnost navštěvovat volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce v 7., 8. 

a 9. ročníku. Škola zde využívá možnosti vedení hodin konverzace rodilým mluvčím. 

Výuka jazyků probíhá v jazykových učebnách, využíváme učebny výpočetní techniky a 

pracujeme s interaktivní tabulí. 

Dělení žáků do skupin vychází z počtu žáků ve třídě, z organizačních a personálních 

podmínek školy. 

1. STUPEŇ ZŠ 

První etapa vyučování anglického jazyka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde 

především o probuzení zájmu o studium cizího jazyka, vytváření pozitivního vztahu k tomuto 

předmětu. Cílem předmětu anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní 

zásoby a jednoduchých konverzačních frází . Pozornost v hodinách je zaměřena v prvé řadě 

na porozumění mluvenému slovu a na osvojení zvukové podoby angličtiny prostřednictvím 

her, soutěží, recitace, zpěvu atd. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v každodenních 

situacích. Postupně zařazujeme jednoduché texty, na kterých budujeme čtenářské dovednosti 

a na nich pak schopnost psát. Výklad prvků gramatického systému vyplývá z konkrétních 

příkladů a je přiměřený znalostem žáků v českém jazyce. 

2. STUPEŇ ZŠ 

Na druhém stupni je výuka soustředěna ve větší míře na osvojování cizího jazyka jako 

prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků. Důraz je kladen na 

komunikační schopnosti žáků a rozvoj řečových dovedností. Více se uplatňuje uvědomělý 

přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva. Žáci jsou vedeni ke čtení s 

porozuměním a také k písemnému vyjadřování. Ve větším rozsahu se využívá samostatná 

práce, žáci pracují s autentickými materiály, vyhledávají informace z různých zdrojů /Internet, 

časopisy atd. /, zpracovávají jednoduché projekty, které tematicky souvisejí s aktuálním 

učivem. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují s 

reáliemi anglicky mluvících zemí.  

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou 

významnou součástí základního vzdělávání. 

Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk jsou v průběhu všech ročníků postupně realizována 

tato průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

-poznávání lidí různých národností, mezilidské vztahy, komunikace v cizím jazyce jako 

klíčový nástroj jednání v různých životních situacích 

Výchova demokratického občana 

-při seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí vidíme, jak principy demokracie fungují 

v různých částech světa 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- anglický jazyk má praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní, je 

prostředkem pro využití originálních zdrojů při poznávání života, evropské a světové kultury 



Multikulturní výchova 

- má blízkou vazbu k vzdělávací oblasti cizí jazyk, která je dána především tématy, která se 

zabývají komunikací mezi příslušníky různých národů a etnických skupin 

Environmentální výchova 

- komunikace v cizím jazyce umožňuje chápat problematiku životního prostředí v 

celosvětových souvislostech, seznámit se s postoji lidí různých národů k životnímu prostředí 

Mediální výchova 

- možnost využití mediálních sdělení v cizím jazyce, jejich kritické vnímání a hodnocení, 

vlastní tvorba jednoduchého mediálního sdělení 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.  

Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk využívají vyučující všech VÝCHOVNÝCH A 

VZDĚLÁVACÍCH STRATEGIÍ pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.. 

Kompetence k učení 

-požadujeme, aby žáci četli cizojazyčné texty s porozuměním 

-vedeme je k práci s různými zdroji informací / slovníky, Internet / 

-učíme je aplikovat naučená pravidla a vzájemně je propojovat do širších souvislostí 

-vytváříme situace k samostatnému učení jazyka 

Kompetence komunikativní 

- klademe důraz na to, aby žáci pochopili nutnost znalosti cizího jazyka jako základního 

prostředku komunikace 

- učíme je porozumět jednoduchému sdělení a také samostatně zformulovat své myšlenky 

- rozvíjíme schopnost naslouchat jiným lidem v cizím jazyce, vhodně reagovat na pokyny, 

vést dialog 

Kompetence k řešení problémů 

-ukazujeme žákům, jak řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, nebát 

se hovořit anglicky s cizím člověkem, umět požádat o pomoc 

- vytváříme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastních znalostí a 

zkušeností 

Kompetence sociální a personální 

- zařazujeme skupinovou práci, ve které by se každý účastník mohl projevit podle svých 

jazykových schopností 

- učíme žáky spolupracovat ve skupině, respektovat jazykové znalosti jiných lidí  

- rozvíjíme schopnost kriticky zhodnotit své znalosti a vědomosti 

- vedeme žáky k vzájemné pomoci ve skupině 

Kompetence občanské 

-seznamujeme žáky se zvyky a tradicemi v anglicky mluvících zemích, porovnáváme je s 

kulturními a historickými tradicemi v České republice 

Kompetence pracovní 

-učíme žáky samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem 

-podněcujeme žáky k tomu, aby byli schopni samostatně pracovat na zadaném úkolu z cizího 

jazyka, využívat jazykové příručky / např. přehledy gramatiky atd./ 

3. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

POZDRAVY, ROZLOUČENÍ 

výstupy učivo 



 pozdraví, představí se, ví odkud je 

 počítá od 0 - 12 

 pojmenuje základní barvy 

pozdravy 

čísla 0 - 12  

barvy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

přesahy 

Do:  
M (3. ročník): Počítání v oboru do 100 

HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

ŠKOLNÍ POTŘEBY 

výstupy učivo 

 vyjmenuje školní potřeby 

 reaguje správně na pokyny učitele 

školní potřeby 

umí ukázat na odpovídající barvy, věci, sedne 

si, postaví se, píše, čte, poslouchá, poděkuje, 

podá danou věc 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
M (3. ročník): Počítání v oboru do 100 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

ŠKOLNÍ NÁBYTEK 

výstupy učivo 

 pojmenuje zařízení třídy 

 ptá se na barvy 

 osvojí si čísla 13 - 20 

zařízení třídy 

čísla 13 - 20 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI 

výstupy učivo 

 určí a pojmenuje domácí mazlíčky domácí mazlíčci - zvířata ("big, little") 



podle velikosti 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

POCITY 

výstupy učivo 

 vyjádří své i kamarádovy pocity a 

nálady 

 pojmenuje části dne 

pocity 

sloveso "to be" 

části dne - ráno, odpoledne, večer 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

VZHLED ČLOVĚKA 

výstupy učivo 

 dokáže popsat obličej části obličeje 

sloveso "to have" 

množné číslo pravidelných podstatných jmen 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Lidské tělo 

HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

RODINA 

výstupy učivo 

 mluví o členech své rodiny členové rodiny 

otázky typu "How many...? Who...? 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Malé a velké písmeno, abeceda 

M (1. ročník): Počítání do dvaceti 



Pr (2. ročník): Moje rodina 

TĚLO 

výstupy učivo 

 popíše části lidského těla lidské tělo 

pravidelné a nepravidelné množné číslo 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Lidské tělo 

HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

OBLEČENÍ 

výstupy učivo 

 popíše oblečení, řekne, komu nějaká 

věc patří, jakou má barvu 

oblečení 

přivlastňování 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

JÍDLO 

výstupy učivo 

 objedná jídlo, mluví o tom, co má a 

nemá rád 

názvy jídel 

hlavní jídla 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

ZVÍŘATA 

výstupy učivo 

 pojmenuje zvířata ze ZOO, roztřídí, 

odkud pocházejí 

zvířata, některé světadíly, části těla zvířat 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 



přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

VĚCI 

výstupy učivo 

 určí, kde se nacházejí různé věci, 

hračky, hudební nástroje 

vazby "there is/are" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Lidé a technika 

ABECEDA, DNY, MĚSÍCE 

výstupy učivo 

 seznámí se s abecedou, pojmenuje 

dny v týdnu, měsíce v roce 

abeceda 

názvy dnů, měsíců 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

4. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

AHOJ 

výstupy učivo 

 pozdraví, rozloučí se, informuje se o 

koníčcích a zálibách druhých lidí 

pozdravy, představování 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Do:  
Vla (4. ročník): Česká republika v Evropě 

HUDBA 

výstupy učivo 

 pojmenuje hudební nástroje, vyjádří 

že, on/ona umí/neumí hrát na 

hudební nástroj 

"I can/I can't play..." 

"Can you play..?" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Písemný projev 

HV (4. ročník): Poslechové činnosti 

SPORTY 

výstupy učivo 

 pojmenuje některé sportovní 

činnosti 

 ptá se na sportovní dovednosti 

 dramatizuje text 

procvičování slovesa "can" v oznamovací 

větě, otázce a záporu 

práce s danými informacemi 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 



přesahy 

Do:  
VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností 

TV (4. ročník): Pohybové hry 

CO JE V DOMĚ 

výstupy učivo 

 pojmenuje místnosti v domě, 

nábytek 

vazba "There is/are", otázka "Are/Is there..?", 

odpověď "Yes, there is/No, there aren't" 

předložky "in, on, under, behind" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

přesahy 

ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 pojmenuje běžné nemoci, vyjádří 

slovy, že je zdrav/nemocen 

 umí si vybrat zdravé jídlo 

použije správně sloveso "I've got.., I´m..." 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

Pr (3. ročník): Lidské tělo 

MĚSTO 

výstupy učivo 

 pojmenuje budovy ve městě, dokáže 

popsat jejich polohu 

 popíše cestu k danému místu, 

seznámí se s některými městy Velké 

Británie 

obchody a budovy ve městě, další předložky 

"opposite, next to" 

"turn left/right" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Poznávání lidí 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
M (4. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

NA DOVOLENÉ 

výstupy učivo 

 umí vyjádřit, co právě teď dělá jeho 

kamarád 

 dovede vytvořit otázku v 3. os., č. j., 

v průběhovém čase 

průběhový čas, v 3. os., č. j., "He is siiting..." 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností 

POČASÍ 

výstupy učivo 

 řekne jaké je počasí, dokreslí 

symboly počasí podle nahrávky, umí 

se zeptat na počasí 

"It's raining, cold...", utvoření otázky "Is it 

sunny, windy...?" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Vla (4. ročník): Stát a státní zřízení 

Pří (4. ročník): Rozmanitost přírody 

VESMÍRNÁ ŠKOLA 

výstupy učivo 

 umí vyjádřit čas v celých hodinách a čas, školní předměty, dny v týdnu 



půlhodinách 

 pojmenuje některé vyučovací 

předměty 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Orientace v čase 

HV (4. ročník): Poslechové činnosti 

CO DÁVAJÍ V TELEVIZI 

výstupy učivo 

 popíše předměty, které má daný 

den, vytvoří rozvrh hodin 

 pojmenuje televizní pořady, 

orientuje se v přehledu televizních 

programů, vyjádří 1/4 pomocí 

"eight fifteen" 

použije správně předložku "at, on" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
M (2. ročník): Počítání do 100 

Pr (3. ročník): Lidé a technika 

Pr (3. ročník): Lidé a čas 

VOLNÝ ČAS 

výstupy učivo 

 umí vytvořit diář s přehledem svých 

týdenních aktivit, popíše, co dělá ve 

volném čase, jaké programy sleduje 

v TV 

naučí se otázku v přítomném čase prostém 

"Do you...?" a odpověď "Yes, I do/No, I 

don't". 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  



VV (4. ročník): Práce ve dvojicích a skupinách 

ÚŽASNÁ ZVÍŘATA 

výstupy učivo 

 pozná a pojmenuje další zvířata, 

umí se zeptat, čím se živí 

otázka v 3. os., č.j. "Does it swim?".. 

odpověď v 3. os., č.j. "Yes, it does/No, it 

doesn't" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

HV (4. ročník): Poslechové činnosti 

TEHDY A NYNÍ 

výstupy učivo 

 seznámí se se zvířaty pravěku a 

současnosti, popíše jejich tělo, ví, 

čím se živí 

Sloveso "was/were" 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

KOMUNIKACE 

výstupy učivo 

 snaží se o komunikaci v anglickém 

jazyce 

konverzace ve skupině a ve dvojicích  

poslechové činnosti 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 



HV (4. ročník): Poslechové činnosti 

Z:  
ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

5. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

MŮJ SVĚT 

výstupy učivo 

 pojmenuje běžné předměty ve škole 

 řekne, jaké předměty osobní 

potřeby a jaká zvířata vlastní a 

zeptá se na totéž svého kamaráda 

 rozumí hlavním bodům krátkého 

čteného příběhu o dárcích k 

narozeninám 

 pojmenuje barvy 

 porovná dva obrázky a vyjmenuje 

rozdíly 

 pojmenuje vyučovací předměty, 

rozumí školnímu rozvrhu, uvede 

svoje nejoblíbenější vyučovací 

předměty 

Gramatika 

sloveso "mít" v kladné a záporné větě, v 

otázce 

postavení přídavných jmen ve větě 

Výslovnost 

otázky "ano/ne" 

"r" a "l" 

znělé a neznělé "th" 

Slovní zásoba 

běžné technické vybavení domácnosti 

domácí mazlíčci 

vyučovací předměty 

Komunikační situace 

- hry s otázkami a odpovědi "ano/ne" 

- popis a porovnání obrázků 

- porovnání školních rozvrhů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

HV (5. ročník): Poslechové činnosti 

ČAS 

výstupy učivo 

 zeptá se na čas a na podobnou 

otázku odpoví 

 v slyšeném rozhovoru rozliší časové 

údaje vztahující se k aktivitám ve 

Gramatika 

předložky s časovými údaji 

přítomný čas prostý 

Výslovnost 



volném čase 

 zeptá se kamaráda, v jakou dobu 

dělá nějakou činnost 

 rozumí čtenému popisu volného 

času třetí osoby 

 sdělí, co každý den dělá a co nedělá, 

co dělá rád a co nerad 

 porozumí obsahu krátkého příběhu, 

který souvisí s činnostmi ve volném 

čase 

 v rozhovoru porovná své zájmy se 

zájmy kamaráda 

rytmus a přízvuk ve větě 

Slovní zásoba 

čas a časové údaje 

každodenní činnosti 

Komunikační situace 

volný čas 

dotazy na čas, na začátek a konec aktivity 

typický den školáka 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Tvarosloví 

HV (5. ročník): Poslechové činnosti 

MÍSTA 

výstupy učivo 

 popíše svůj pokoj a umístění 

nábytku a věcí v něm 

 rozumí slyšenému popisu místnosti 

 na základě slyšených informací 

popíše rozmístění místností v domě 

 v čteném popisu domu vyhledá 

konkrétní údaje 

 pojmenuje významné budovy, 

obchody a místa ve městě a rozumí 

slyšenému popisu jejich umístění ve 

městě 

 zeptá se a odpoví na dotazy 

lokalizace důležitých míst a obchodů 

ve městě 

Gramatika 

předložky při popisu umístění 

vazba "there is/there are" 

sloveso "mohu"/"umím" 

Výslovnost 

přízvuk slov 

Slovní zásoba 

nábytek, části domu 

místa a budovy ve městě 

Komunikační situace 

v bytě/v domě 

ve městě 

- popis pokoje 

- dotazy na dovednosti 



 rozumí běžným osobním 

informacím při turistickém výletě 

 zeptá se kamaráda, co umí a co 

neumí dělat a na podobné otázky 

odpoví 

- esej: "Co můj kamarád umí" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Vla (4. ročník): Místo, kde žijeme 

VV (5. ročník): Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě 

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

LIDÉ 

výstupy učivo 

 rozumí čtenému popisu osob 

 popíše ústně i písemně jednoduchým 

způsobem vzhled osob 

 na základě slyšeného textu zobrazí 

postavu 

 pojmenuje aktuální činnost osob 

 rozumí obsahu čtené scénky z 

každodenního života a zahraje ji 

 rozliší opakovaný děj od aktuálního 

 gramaticky správně popíše svůj 

běžný den a co právě dělá 

 pojmenuje běžné kusy oděvu, 

popíše, co má na sobě 

 rozumí hlavní myšlence a obsahu 

krátké bajky a zahraje ji 

Gramatika 

slovesa "být" a "mít" při popisu osob 

přítomný čas průběhový 

otázky na cenu 

Výslovnost 

samohlásky 

fonetická abeceda 

"i" 

slabiky 

Slovní zásoba 

vzhled člověka 

oblečení 

bajka: Královy nové šaty 

Komunikační situace 

- porovnání vzhledu, popis osoby 

- v obchodě 

- vyprávění o způsobu života - ústně i písemně 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 



 Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Pří (5. ročník): Lidské tělo 

6. ROČNÍK - DOTACE: 3+1, POVINNÝ 

MŮJ ŽIVOT 

výstupy učivo 

 rozliší různé, předem dané 

informace ve slyšeném textu 

 vyhledá v krátkém čteném textu 

osobní údaje 

 popíše kamarádův i svůj režim dne 

 napíše o svém způsobu života 

 pojmenuje názvy měsíců a rozpozná 

je v slyšeném textu 

 pojmenuje pořadí věcí či událostí 

 přiřadí události ke konkrétnímu 

datu 

 vyhledá konkrétní informace v 

krátkém, čteném textu o způsobu 

slavení narozenin 

 rozumí hlavním bodům čteného 

komiksového příběhu 

 zeptá se kamaráda na běžné 

záležitosti každodenního života a na 

stejné otázky stručně odpoví 

 pojmenuje domácí práce 

 sdělí, jak často dělá běžné domácí 

práce a zeptá se na totéž kamaráda 

 rozpozná datum v slyšeném textu 

Gramatika 

- přítomný čas prostý 

- tvorba „ano/ne“ otázek a otázek pomocí 

tázacích zájmen 

- frekvenční příslovce 

- řadové číslovky 

Výslovnost 

- vztah mezi zápisem hlásek a jejich 

výslovností 

- intonace „ano/ne“ otázek 

- znělé a neznělé “th“ 

Slovní zásoba 

- měsíce v roce 

- datum 

- domácí práce 

Komunikační situace 

- oslava narozenin  

- situační rozhovory každodenního života 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 



 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  
F (6. ročník): Veličiny a jejich měření 

Z:  
Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (6. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

ZVÍŘATA 

výstupy učivo 

 s vizuální oporou rozumí hlavní 

myšlence krátkého čteného a 

slyšeného textu o školním výletě do 

ZOO 

 pojmenuje aktuální činnosti lidí a 

taky se na ně zeptá 

 pojmenuje exotická zvířata běžně 

viděná v ZOO 

 pojmenuje způsoby pohybu různých 

zvířat 

 rozumí hlavní myšlence čteného 

komiksového příběhu a porovná 

dané informace s informacemi v 

textu 

 simuluje telefonní rozhovor s 

kamarádem a zeptá se, co právě dělá 

 sdělí, která zvířata má rád a která 

nerad 

 vyhledá specifické informace v 

čteném popisu práce nějaké osoby 

 rozumí hlavním informacím 

čteného, populárně naučného textu – 

popisu zvířete a jeho způsobu života 

 rozumí hlavní myšlence čtené bajky 

a změní její konec 

 sdělí, co musí v nejbližších dnech 

udělat 

Gramatika 

- přítomný čas průběhový 

- přítomný čas prostý vs průběhový 

- zájmena v předmětu 

Výslovnost 

- slabiky 

- přízvuk a rytmus 

- přízvučné slabiky 

Slovní zásoba 

- zvířata 

Komunikační situace 

- vyprávění o zážitku z výletu 

- slovní hra „Hádej, kdo jsem!“ 

- vyprávění o oblíbeném zvířeti 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 



 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Bezobratlí 

Z:  
VV (6. ročník): Malba 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

DOVOLENÁ 

výstupy učivo 

 rozpozná v slyšeném textu jednotlivé 

mluvčí na základě poskytnutých 

dílčích informací 

 zeptá se kamaráda, kde byl v 

předešlých dnech a na stejnou 

otázku odpoví 

 rozumí hlavním informacím v 

neformálním textu – v osobním e-

mailu 

 pojmenuje běžné dopravní 

prostředky a běžná místa, budovy a 

věci spojené s cestováním 

 rozumí hlavní informaci slyšeného 

vyprávění o prázdninách 

 sestaví charakter a způsob života 

neznámé osoby na základě dílčích 

informací o něm 

 pojmenuje dopad události na 

základě vizuální nápovědy 

 vyhledá informace o minulých 

událostech v krátkém čteném text 

 popíše události o prázdninách v 

krátkém osobním dopise 

 rozumí hlavní myšlence a hlavním 

bodům krátkého, komiksového 

příběhu a obsah děje zahraje 

 zeptá se kamaráda, co dělal v 

uplynulých dnech nebo o 

prázdninách a na podobné otázky 

odpoví 

 rozliší v slyšeném textu jednotlivé 

mluvčí na základě informací, které o 

sobě sdělí 

Gramatika 

- minulý čas slovesa „být“ 

- minulý čas pravidelných sloves 

- minulý čas nepravidelných sloves 

Výslovnost 

- slabé a silné formy výslovnosti téhož slova 

- koncové „-ed“ 

- stažené formy záporu sloves 

Slovní zásoba 

- cestování o prázdninách 

- problémové situace o prázdninách 

Komunikační situace 

- prázdninové situace 

- vyprávění o činnostech během prázdnin 

- psaní pohledu z prázdnin 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Do:  
Vko (6. ročník): Národ a vlast 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

JÍDLO 

výstupy učivo 

 pojmenuje běžné druhy potravin a 

nápojů 

 gramaticky správně sdělí, jaké jídlo 

a pití má v oblibě 

 rozliší v slyšeném textu, co si dávají 

jednotliví mluvčí k obědu 

 rozumí pojmům v jídelníčku 

 simuluje situaci v běžné restauraci 

 pojmenuje pokrmy a potraviny, z 

kterých se připraví 

 rozumí hlavní myšlence příběhu o 

lakotě a v textu vyhledá názvy 

daných potravin 

 sdělí obsah potravinových zásob 

podle obrázku 

 zapíše nákupní seznam podle 

slyšených informací 

 dramaticky předvede s kamarády 

přečtený příběh o lakotě 

 rozumí klíčovým bodům čteného 

komiksového příběhu 

 zeptá se na množství jídla a pití 

 označí množství jídla nebo pití 

pomocí porcí, balení nebo nádob 

 rozumí názvům kuchyňských nádob 

a nástrojů 

 rozumí čtenému i slyšenému popisu 

přípravy nějakého jídla 

 popíše postup přípravy jídla 

Gramatika 

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

- neurčitý člen a neurčitá zájmena 

- dotaz na množství 

- určitý/neurčitý člen 

- málo/několik 

Výslovnost 

- přízvuk v slovní frázi 

- „č“ a“dž“ 

- slova se stejnou výslovností 

Slovní zásoba 

- jídlo 

Komunikační situace 

- v kavárně/v cukrárně 

- dramatické ztvárnění příběhu  

- oběd 

- nákupní seznam 

- vaření podle receptu 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 



 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  
Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Z:  
Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

PČ (6. ročník): Příprava pokrmů 

7. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

SVĚT 

výstupy učivo 

 pojmenuje běžné geografické útvary 

a stručně popíše jejich velikost 

 stručně charakterizuje svoje 

město/vesnici 

 rozumí krátkému populárně 

naučnému popisu geografických 

částí Velké Británie 

 pojmenuje různé druhy počasí 

 rozumí slyšenému popisu počasí v 

různou dobu 

 charakterizuje typické počasí ve své 

zemi 

 rozumí čtenému i slyšenému 

porovnání geografie a počasí 

vybraných oblastí 

 porovná mezi sebou vlastnosti, 

kvalitu či vzhled různých věcí 

 rozumí obsahu geografického kvizu 

a odpoví na jeho otázky 

 rozumí slyšeným odpovědím na 

otázky kvizu a porovná je se svými 

odpovědi 

 gramaticky správně vyjádří 

jedinečnost vlastnosti, kvality či 

vzhledu nějaké věci nebo osoby 

 porozumí otázkám vědomostního 

rébusu a vyhledá v něm potřebné 

informace 

 rozumí obsahu komiksového 

příběhu a vyhledá v jeho textu 

specifické informace 

 dramaticky ztvární obsah 

Gramatika 

- otázky s tázacím zájmenem „jak“ 

- 2. stupeň přídavných jmen 

- 3. stupeň přídavných jmen 

- přirovnání „tak … jak/jako“ 

Výslovnost 

- přízvuk a rytmus 

- přízvuk víceslabičných slov 

- různá nebo stejná výslovnost samohlásek 

Slovní zásoba 

- geografické názvy a pojmenování 

- počasí 

- popisná přídavná jména 

Komunikační situace 

- dotazy na počasí 

- vědomostní kvizy a rébusy 

- srovnání ročních období, počasí různých 

míst a období 

- srovnání každodenního života různých zemí 

- srovnání typických jídel různých skupin lidí 



komiksového příběhu 

 přirovná vlastnosti, charakter nebo 

vzhled něčeho k typickým 

představitelům těchto kvalit (bílý 

jako sníh) 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
Z (7. ročník): Jak je svět rozdělen 

ZÁBAVA 

výstupy učivo 

 pojmenuje běžné typy TV pořadů 

 rozumí hlavní myšlence čteného i 

slyšeného rozhovoru mezi spolužáky 

o tom, co se chystají večer dělat 

 sestaví seznam svých oblíbených TV 

pořadů 

 zeptá se kamaráda, co zamýšlí v 

nejbližších chvílích dělat a na stejné 

otázky odpoví 

 identifikuje hlavní postavy čteného, 

dobrodružného příběhu na 

obrázcích 

 chronologicky seřadí scény příběhu 

na základě porozumění čtenému 

textu 

 sestaví první půlku příběhu na 

základě klíčových bodů a 

porozumění jeho druhé části 

 pojmenuje filmové žánry a přiřadí k 

nim konkrétní příklady 

 porozumí hlavní pointě krátké, živé 

scény z filmového studia  

 gramaticky správně vyjádří, proč 

nemůže něco dělat a jaké povinnosti 

místo toho má a na totéž se zeptá 

kamaráda 

 porozumí zápletce, vyvrcholení a 

Gramatika 

- vyjádření „chystat se/hodlat něco udělat“ 

- přídavná jména příslovce 

Výslovnost 

- přízvuk ve větě 

- “r” 

- “a” 

- rytmus kladné věty a otázky 

Slovní zásoba 

- typy TV programů 

- filmové žánry 

Komunikační situace 

- dramatické ztvárnění příběhu 

- domluva schůzky 

- dotazy na záměry 



rozuzlení krátkého komiksového 

příběhu a dramaticky ho ztvární 

 navrhne kamarádům nebo svým 

příbuzným něco podniknout a na 

obdobné návrhy reaguje 

 rozpozná v slyšeném rozhovoru, co 

navrhují mluvčí dělat a co nakonec 

podniknou 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tvorba mediálního sdělení 

přesahy 

Do:  
DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

Z:  
SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

MŮJ ŽIVOT 

výstupy učivo 

 pojmenuje běžné etapy lidského 

života 

 rozumí čtenému stručnému popisu 

života svého vrstevníka 

 porovná svůj způsob života teď a 

před nějakou dobou 

 rozumí specifickým informacím v 

slyšeném stručném životopisu známé 

osobnosti 

 popíše hlavní etapy svého života a 

zeptá se na kamaráda na ty jeho 

 rozumí hlavní zápletce čteného, 

detektivního komiksového příběhu 

 rozliší v slyšeném textu, jaké 

činnosti dělali mluvčí v předchozím 

víkendu a jaký měli z toho pocit 

 zeptá se kamaráda, co dělal o 

víkendu a jaký měl z něho pocit; na 

podobné otázky odpoví 

 rozumí čtenému popisu rodiny a 

stručné charakteristice jejich členů, 

vyhledá v textu specifické informace 

Gramatika 

- minulý čas slovesa „být“ 

- minulý čas pravidelných a nepravidelných 

sloves 

Výslovnost 

- krátké samohlásky 

- dlouhé samohlásky 

- dvojhlásky 

Slovní zásoba 

- životní etapy 

- rodina 

Komunikační situace 

- pozvání 

- oblíbené a neoblíbené činnosti 

- vyprávění o svém životě 



 upraví obsahově slyšené věty ve 

slovní hře 

 rozumí hlavní myšlence čteného 

situačního příběhu svých vrstevníků 

na začátku školního roku 

 stručně charakterizuje jednotlivé 

mluvčí ze slyšeném rozhovoru 

 pozve kamaráda na nějakou akci 

 představí nového 

kamaráda/spolužáka ostatním 

 sdělí, jaké činnosti dělá rád ve 

volném čase a jaké nerad; na totéž 

se zeptá kamaráda 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

přesahy 

Do:  
Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Z:  
Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

BUDOUCNOST 

výstupy učivo 

 pojmenuje vesmírná tělesa a 

základní astronautické přístroje 

 rozumí názorům redaktora a vědce 

o budoucnosti vesmíru v čteném 

rozhovoru 

 gramaticky správně formuluje 

prognózy do budoucnosti 

 gramaticky správně formuluje 

otázky na technické postupy při 

výzkumu vesmíru 

 sdělí svůj názor na úroveň poznání a 

dobývání vesmíru 

 rozumí hlavní zápletce pokračování 

Gramatika 

- vyjádření předpovědi do budoucna 

- vyjádření rozhodnutí 

Výslovnost 

- souhlásky 

- nevyslovované hlásky 

Slovní zásoba 

- vesmír 

- domov a pracoviště 

- předpovědí do budoucna 

- užitečné výrazy pro každodenní situace 

Komunikační situace 

- úvahy o podobě života v budoucnosti 



čteného, detektivního komiksového 

příběhu 

 gramaticky správně formuluje 

okamžité rozhodnutí 

 vyplní dotazník zajímající se o jeho 

plány do budoucna 

 vede rozhovor s kamarádem o svých 

plánech a představách do budoucna 

 pojmenuje místa, která jsou 

spojována s bydlením a místa 

spojována s prací 

 pojmenuje věci a oblasti činností, o 

kterých se obvyklé dělají prognózy 

do budoucnosti a gramaticky 

správně formuluje na jejich vývoj 

svůj názor 

 rozumí hlavní zápletce čteného 

příběhu svých vrstevníku na večírku 

 využívá běžné společenské fráze ve 

vhodné situaci 

 nabídne pomoc blízké osobě při 

běžné činnosti  

 s obrazovou oporou gramaticky 

správně formuluje záměry třetí 

osoby  

- nabídka pomoci 

- vyslovení záměru 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tvorba mediálního sdělení 

přesahy 

Do:  
F (7. ročník): Pohyb tělesa 

Z:  
Z (8. ročník): Svět kolem nás 

8. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

MINULOST 

výstupy učivo 

 pojmenuje některé známé státy Gramatika 



světa 

 rozpozná v slyšeném textu různé 

činnosti podle jejich popisu 

 užívá vhodně správné slovní spojení 

k popisu běžné činnosti 

 gramaticky správně popíše průběh 

běžné činnosti v minulosti 

 zeptá se kamaráda, co dělal on nebo 

jiní v uplynulých dnech a na stejné 

otázky odpoví 

 pojmenuje přírodní katastrofy 

 rozumí hlavním bodům novinové 

zprávy o přírodní katastrofě a 

vyhledá v ní konkrétní informace 

 rozumí popisu událostí v minulosti a 

rozliší v něm činnosti konané a 

vykonané 

 simuluje rozhovor reportéra a 

svědka přírodní katastrofy 

 popíše průběh neobvyklé události a 

přidá varování 

 rozumí obsahu a zápletce čteného 

krátkého detektivního příběhu a 

vyhledá v něm specifické informace 

 rozliší nové informace v slyšeném 

rozhovoru detektiva s podezřelými 

 pojmenuje místnosti v domě a jejich 

vybavení 

 rozvede děj detektivní příběhu na 

základě zadaných klíčových 

informací 

 rozumí hlavní myšlence čteného a 

slyšeného rozhovoru svých 

vrstevníků na téma TV pořadu a 

vyhledá v něm specifické informace 

 vhodně a správně užívá běžné fráze 

a obraty používané v hovorové 

angličtině 

 vhodnými výrazy reaguje na 

informace třetí osoby 

- minulý čas průběhový 

- minulý čas prostý vs minulý čas průběhový 

Výslovnost 

- znělé a neznělé souhlásky 

- “č” a “š” 

- intonace 

Slovní zásoba 

- slovní spojení 

- přírodní katastrofy 

- bydlení, domy 

Komunikační situace 

- simulace detektivního výslechu 

- reakce na informace a události v běžných 

situacích 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 



 Etnický původ 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
Z (8. ročník): Člověk a příroda 

LONDÝN 

výstupy učivo 

 pojmenuje obrázky z Londýna na 

základě porozumění čtenému popisu 

výletu svého vrstevníka do Londýna 

 vyhledá v čteném popisu výletu 

konkrétní informaci 

 v slyšeném vyprávění rozliší 

jednotlivé mluvčí podle jejich 

informací o svém výletě 

 rozumí zápletce krátkého 

komiksového detektivního příběhu a 

zdramatizuje ho 

 rozumí slyšenému i čtenému popisu 

cesty 

 zeptá se na cestu a na stejný dotaz 

odpoví 

 rozliší chronologii čteného 

pohádkového příběhu a vyhledá v 

textu dílčí děje a konkrétní 

informace 

 rozliší specifické informace v 

slyšeném vyprávění o snu 

 vyhledá v čteném rozhovoru, co 

každý z účastníků plánuje 

nejbližších dnech dělat 

 využívá běžné fráze v každodenních 

situacích 

 gramaticky správně vyjádří, co bude 

dělat v nejbližším čase 

 navrhne kamarádovi, co podniknout 

ve volném čase 

Gramatika 

- určitý člen s názvy míst 

- určitý a neurčitý člen 

- neurčitá zájmena 

- osobní a přivlastňovací zájmena 

Výslovnost 

- přízvuk slova 

- “č”, “š”, “s” 

Slovní zásoba 

- místa ve městě 

- Londýn 

Komunikační situace 

- dohody a ujednání  

- ptaní se na cestu, popis cesty 

- návrh činnosti ve volném čase 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 



 Etnický původ 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
D (8. ročník): Novověk - období 1648 - 1789 

Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

ZÁŽITKY 

výstupy učivo 

 využívá správné výrazy k 

pojmenování zážitků 

 rozumí čtenému popisu životních 

ambicí svého vrstevníka a na 

základě porozumění pochopí a 

objasní smysl připojeného obrázku, 

vyhledá v textu hlavní informace 

 v slyšeném popisu činností různých 

lidí rozliší s obrazovou oporou, co 

kdo udělal  

 pochopí hlavní myšlenku čteného 

detektivního, komiksového příběhu 

a rozliší v něm činnosti jednotlivých 

účastníků děje 

 zeptá se kamaráda, zda někdy dělal 

méně obvyklé činnosti a na podobné 

otázky odpoví 

 rozumí hlavním bodům a hlavní 

myšlence čteného populárně 

naučného článku o negativním jevu 

spojeném s výpravami na Mt. 

Everest 

 rozumí hlavním bodům a hlavní 

myšlence slyšeného populárně 

naučného vyprávění o neobvyklé 

činnosti sportovce 

 simuluje interview se sportovcem, 

který dělá akce, jenž burcují lidi 

 rozumí obsahu povídání svých 

vrstevníků o neobvyklé příhodě 

 užívá vhodných hovorových výrazů 

v každodenních situacích 

Gramatika 

- předpřítomný čas prostý 

- použití „někdy“ a „nikdy“ 

- použití „právě“ 

Výslovnost 

- přízvuk ve větě 

- slabé formy sloves 

- slabé formy vs silné formy stejných slov v 

různých výrazech 

Slovní zásoba 

- zážitky 

- ambice 

Komunikační situace 

- vyprávění o tom, co se udělalo 

- interview se známou osobou 

- uspořádání textu 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 



 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Stavba mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
HV (8. ročník): Vokální činnost 

Z:  
SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

PROBLÉMY 

výstupy učivo 

 pojmenuje běžná, lehká onemocnění 

a zdravotní obtíže 

 zeptá se kamaráda, jaké má 

zdravotní problémy 

 v čteném rozhovoru vyrozumí, jaký 

zdravotní problém má jeden 

účastníků 

 gramaticky správně poradí blízké 

osobě, co by měl dělat při jeho 

zdravotních obtížích 

 rozumí zápletce čteného 

detektivního komiksového příběhu a 

vyhledá v něm specifické informace 

 gramaticky a obsahově správně 

vysvětlí význam běžných značek na 

veřejných místech 

 vyjmenuje pravidla, která platí v 

jeho škole 

 rozumí jednotlivým epizodám 

příběhu s detektivní zápletkou a 

seřadí je do chronologického pořadí, 

vyhledá v textu konkrétní údaje 

 převypráví čtený příběh z pohledu 

jeho jiného účastníka 

 porozumí rozuzlení zápletky 

události z dílčích rozhovorů jejich 

účastníků  

 využívá výrazy překvapení a 

porozumění v běžných situacích 

každodenního života svých 

vrstevníků 

 gramaticky správně formuluje 

návrh činnosti pro sebe a kamarády, 

kladnou i záponou reakci, navrhne 

Gramatika 

- měl bych/neměl bych 

- muset – nesmět – nemuset 

Výslovnost 

- intonace oznamovacích vět 

- intonace “ano/ne” otázek 

- intonace otázek s tázacími zájmeny 

- “p” a “b” 

Slovní zásoba 

- problémy 

- frázová slovesa 

- pravidla ve škole 

Komunikační situace 

- rady na řešení běžných problémů 

- diskuse o pravidlech ve škole 



alternativní řešení 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Vko (8. ročník): Člověk a právo 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

9. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

MINULOST A PŘÍTOMNOST 

výstupy učivo 

 přiřadí výrobky k materiálům, z 

nichž jsou vyrobeny 

 odhadne hlavní myšlenku příběhu z 

jeho nadpisu a s pomocí obrazové 

přílohy 

 rozumí hlavním bodům čteného 

nebo slyšeného, populárně naučného 

textu o lidech v době kamenné 

 rozumí hlavním bodům čteného 

komiksového příběhu 

 vyhledá v populárně naučném textu 

o původu jeansů hlavní body 

příběhu a specifické informace 

 postihne hlavní body a specifické 

výrazy v slyšeném rozhovoru v 

obchodě 

 rozumí hlavním událostem čtené 

epizody známého příběhu a vyhledá 

v něm specifické informace 

 pojmenuje různé druhy materiálů 

 gramaticky správně formuluje popis 

událostí v minulosti 

 pojmenuje vzory látek 

 písemně i ústně popíše stav věcí 

nebo činností v minulosti 

Gramatika 

- minulý čas prostý, minulý čas průběhový, 

vyjádření zvyklosti či stavu věci v minulosti 

(“used to“), minulý čas slovesa „muset“ 

Slovní zásoba 

- materiály, oblečení  

- „příliš“ x „ne dost“  

- historie Anglie 

- běžná slovní spojení každodenního života 

Výslovnost 

- hláska “g“: /g/ x /dZ/; různá výslovnost 

“EA“ 

- intonace při reakcích 

Komunikační situace 

- neformální rozhovor o testech 

- reakce na zprávu 



 vytvoří závěr přečteného příběhu a 

konfrontuje ho se slyšenou původní 

verzí  

 zeptá se kamaráda, jak se jeho život 

změnil oproti minulosti a na 

podobné otázky odpoví 

 simuluje se spolužáky rozhovor v 

obchodě 

 vede s kamarády rozhovor o testech 

ve škole 

 reaguje v rozhovoru na slyšenou 

novinku 

 dramaticky ztvární se spolužáky 

epizodu známého příběhu 

 napíše strukturovaný výtah z dějin 

své země a prezentuje svou práci 

před spolužáky 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  
D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

SLÁVA A ŠTĚSTÍ 

výstupy učivo 

 rozumí čtenému, populárně-

naučnému článku o kaskadérech a 

vyhledá v něm specifické informace  

 v slyšeném textu rozpozná u 

jednotlivých mluvčích jejich nové 

zážitky a pocity z nich 

 rozumí hlavním bodům čteného 

komiksového příběhu 

 rozumí hlavním bodům čteného 

novinového článku o kladech a 

záporech slávy v příběhu 

obyčejného člověka 

 v slyšeném autentickém záznamu z 

TV show rozliší specifické informace 

a hlavní mezníky hry 

 rozumí hlavním bodům čtené 

epizody příběhu na pokračování a 

vyhledá v něm specifické informace 

Gramatika 

- předpřítomný čas  

- trpné příčestí slovesa „být“ a „jít“  

- větné dodatky 

Slovní zásoba 

- slovesa s předložkami 

- kaskadéři ve filmech, celebrity 

- podstatná a přídavná jména se stejným 

slovním základem 

- četba ve volném čase 

- počítače 

- běžná slovní spojení každodenního života 

Výslovnost 

- /I/ x /I:/ 

- záporné stažené formy sloves 

- intonace větných dodatků 

Komunikační situace 

- běžné situace každodenního života 



 gramaticky správně formuluje popis 

posledních událostí a zážitků z 

minulosti s následkem v přítomnosti 

 popíše minulý děj, který má 

následek nebo pokračování v 

přítomnosti 

 prezentuje pravidla svoji vlastní 

zábavné show 

 vytvoří konec přečteného příběhu a 

porovná svoji verzi s verzí 

autorovou 

 ověří si v rozhovoru s kamarádem 

svoji domněnku krátkou otázkou 

 napíše strukturovanou biografii 

populární osoby a prezentuje ji před 

publikem 

- ověřování domněnky 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
Vko (9. ročník): Svět práce a dospělosti 

ZDRAVÍ A BEZPEČÍ 

výstupy učivo 

 rozumí v slyšeném projevu názvům 

částí těla 

 rozumí krátkému naučnému textu o 

ochraně svého zdraví a udržování 

fyzické i duševní kondice  

 pochopí ponaučení a hlavní body 

krátkého komiksového příběhu 

 porozumí čteným i slyšeným 

projevům různých osob o jejich 

stravovacích návycích a vyhledá v 

textech specifické informace 

 postihne hledané informace v 

slyšeném projevu odborníka na 

stravování 

 rozumí hlavním bodům čtené 

epizody příběhu na pokračování a 

vyhledá v textu specifické informace 

 vhodnými výrazy podá doplňující 

informace k faktům nebo událostem 

 napíše o sobě a svých zálibách a 

Gramatika 

- podmětné a předmětné vedlejší věty 

- vyjádření rady pomocí „měl bys“ 

- vyjádření pravděpodobnosti pomocí „mohl 

bys“ 

Slovní zásoba 

- části těla 

- zdravá výživa, vitamíny, minerály 

- u lékaře, zdravotní potíže 

- významné sportovní události 

- běžná slovní spojení každodenního života 

Výslovnost 

- “th” 

- /A/, /O:/, /@U] 

- přízvuk ve větě při souhlasu 

Komunikační situace 

- běžné situace každodenního života 

- vyjádření souhlasu či nesouhlasu s návrhem 



informace doplní o podrobnosti 

 ústně i písemně dá rady a varování 

pro běžné činnosti 

 popíše svoji poslední návštěvu u 

lékaře 

 vytvoří vlastní konec přečteného 

příběhu 

 zeptá se kamaráda na jeho 

stravovací návyky a na podobné 

otázky odpoví 

 vymění si s kamarádem názory a 

rady, jak své stravovací návyky 

zlepšit 

 simuluje s kamarádem návštěvu u 

lékaře 

 užívá v rozhovoru běžné hovorové 

výrazy k vyjádření souhlasu nebo 

nesouhlasu s návrhem něco 

dělat/něco podniknout 

 informuje své vrstevníky o zdravém 

životním stylu prostřednictvím 

letáku 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

HRDINOVÉ 



výstupy učivo 

 rozumí hlavním bodům čteného a 

slyšeného vyprávění příběhu o králi 

Artušovi 

 v slyšeném textu rozpozná rozuzlení 

příběhu  

 rozumí zápletce a hlavní myšlence 

komiksového příběhu a vyhledá v 

něm specifické informace 

 rozumí dotazům zábavného kvizu o 

své osobě a o své představivosti; 

porozumí výsledkům kvizu 

 v slyšeném projevu rozliší vybrané 

informace 

 rozumí hlavní myšlence čtené 

epizody příběhu na pokračování a 

vyhledá v textu specifické informace 

 pojmenuje podle obrázku výzbroj 

rytíře 

 užívá vhodná gramatická spojení k 

upřesnění popisu činnosti 

 popíše obvyklé činnosti svého 

běžného dne 

 využitím vhodných gramatických 

výrazů písemně i ústně popíše scénu  

 gramaticky správně popíše aktivní 

či pasivní účast objektu na ději 

 napíše příběh a k popisu detailů 

využívá vhodné výrazy 

 formuluje závěr příběhu a porovná 

ho s verzí autora 

 užívá vhodné hovorové výrazy v 

rozhovoru s číšníkem při 

objednávání jídla 

 požádá jiné osoby o službu a na 

podobnou žádost vhodně reaguje 

 dramaticky ztvární epizodu příběhu 

 pomocí ilustrovaného příběhu předá 

zjištěné informace o místní legendě 

či legendární postavě našich dějin 

Gramatika 

- sloveso + “-ing” nebo infinitiv 

- větná spojení s přítomným příčestím sloves 

Slovní zásoba 

- středověcí rytíři (Robin Hood), legendy 

- výtvarné umění 

- přídavná jména končící na “-ed” a “-ing” 

- běžné výrazy každodenní komunikace 

Výslovnost 

- přízvuk ve slovesech 

- /I/, /aI/ 

- stažená slova ve větě 

Komunikační situace 

- běžné situace každodenního života 

- objednávání si jídla v restauraci 

- žádost o službu, laskavost 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  



VV (9. ročník): Dějiny umění 

4.2. Matematika a její aplikace 

4. 2. 1. Matematika 

Charakteristika předmětu 

Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém 

životě, rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost a logický 

úsudek. Matematické vzdělávání vychází z přirozené touhy dětí počítat, kreslit, hrát si. Žáci si 

osvojují základní matematické pojmy a postupy, učí se především formou řešení úloh, na 

l.stupni i formou her. Smyslem učení není jen řešení úloh a správný výsledek, ale i správná 

volba metod řešení a jejich aplikace v životě. Jde o aktivní a názorné učení, které žáky 

připraví na běžné životní situace a je základem pro další studium na různých typech středních 

škol. 

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními, hlavně přírodovědnými předměty. 

Časové a organizační vymezení předmětu 

Matematika se vyučuje ve všech ročnících jako samostatný předmět. 

V l. ročníku se vyučuje 4 hodiny týdně, ve 2. až 5. ročníku 5 hodin týdně, z toho 2 hodiny 

jsou čerpány z volných disponibilních hodin. 

Na 2. stupni je vyučována v 6,. 8. a 9. ročníku v počtu 5 hodin týdně, z toho 3 hodiny jsou 

čerpány z volných disponibilních hodin. V 7. ročníku se vyučují 4 hodiny týdně. 

V případě vyššího počtu žáků ve třídě je jedna hodina týdně vyučována formou půlených 

hodin. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- klademe důraz na osvojení obecně užívaných termínů, základních matematických symbolů a 

znaků 

- rozvíjíme přirozenou orientaci v prostoru a pochopení základních geometrických vztahů 

(poloha, velikost, uspořádání) 

- rozvíjíme základní představy o kvantitě a vztazích mezi čísly 

- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- zadáváme úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 

- uvádíme věci do souvislostí, vyvozujeme z jednoduchého složitější 

- poskytujeme prostor pro aplikaci znalostí v ostatních předmětech a v reálném životě 

Kompetence k řešení problémů 

- umožňujeme žákům, aby získávali informace vedoucí k sestavení úlohy 

- vytváříme prostor pro různá řešení úloh a obhájení vlastního řešení 

- klademe důraz na význam kontroly dosažených výsledků 

- umožňujeme opravu chyby jako cestu ke správnému výsledku 

Kompetence komunikativní 

- vyžadujeme u žáků používání správné terminologie, vyjádření myšlenek a názorů v 

logickém sledu 

- umožňujeme žákům kladení správně formulovaných otázek, vznášení námitek a vytváření 

obecných závěrů 

- při práci ve skupině dbáme na způsob komunikace, který umožní kvalitní spolupráci 

- zařazujeme metody, při kterých žák získává potřebné informace z grafů nebo grafy 

sestrojuje 

Kompetence sociální a personální 

- vytváříme prostor pro práci žáků ve dvojicích nebo v různě početných skupinách 



- ve skupině požadujeme dodržování pravidel slušného chování, respektování jiných názorů a 

jejich hodnocení 

- klademe důraz na vytváření pravidel práce v týmu a na vzájemnou pomoc a spolupráci, 

rozvíjíme schopnost sebekontroly a věcné argumentace 

Kompetence občanská 

- klademe důraz na respektování názorů jiných žáků 

- podněcujeme zodpovědné rozhodování podle dané situace 

- vyžadujeme přijetí osobní odpovědnosti za plnění školních povinností a za domácí přípravu 

- dáváme žákům prostor pro účast v matematických soutěžích 

Kompetence pracovní 

- zdůrazňujeme nutnost dodržování stanovených pravidel při práci s rýsovacími potřebami 

nebo s jinými pracovními nástroji 

- podněcujeme žáky k efektivní organizaci práce a k schopnosti hledat nejvhodnější postupy 

vedoucí k cíli 

- podporujeme zdokonalování grafického projevu 

- motivujeme žáky ke kritickému přístupu k vlastním výsledkům, k ověřování výsledků a ke 

stanovení kriterií hodnocení vlastní práce 

1. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

výstupy učivo 

 orientuje se v prostoru - nahoře, 

dole, před, za apod. 

 dokáže utvořit skupinu o daném 

počtu prvků 

 prostřednictvím hry dokáže 

přiřazovat, třídit a uspořádat 

předměty 

orientace v bludišti 

hledání shod a rozdílů 

orientace - nahoře, dole sloupec, řádek 

uspořádání - první, poslední, před, za, hned  

před, hned za 

rovnost, nerovnost 

vytváření souboru o daném počtu prvků 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem - papír 

Z:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

VV (1. ročník): Barvy, hry s barvou 



POČÍTÁNÍ DO DVACETI 

výstupy učivo 

 orientuje se v oboru přirozených 

čísel v oboru 0 - 20, píše a čte číslice 

0 - 20 

 rozumí významu pojmu méně, více, 

první, poslední, větší, menší, apod. 

 seřadí čísla podle velikosti 

 zobrazí čísla do 20 na číselnou osu 

 používá matematické symboly +, -, 

=, větší, menší 

 zapisuje, přečte, vyřeší příklady na 

sčítání a odčítání do 20 bez 

přechodu přes desítku 

 provádí rozklad na desítky a 

jednotky 

 řeší jednoduché slovní úlohy 

čísla a číslice 0 - 20 (číst a psát) 

číselná osa - znázornění a porovnávání 

psaní a užití znamének +, -, = 

číselná řada vzestupná a sestupná 

porovnávání čísel, předmětů 

psaní a užití znamének nerovnosti 

jednoduché slovní úlohy 

slovní úlohy typu "o n více", "o n méně" 

sčítání a odčítání do 20 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Jsem školák 

Z:  
ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

AJ (3. ročník): Rodina 

GEOMETRIE 

výstupy učivo 

 rozlišuje jednoduché geometrické 

útvary v rovině 

 rozeznává geometrická tělesa - 

krychle, koule,  

 třídí geometrické útvary podle 

daných kritérií (tvar, velikost, 

barva) 

rovinné - čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník 

modelování prostorových těles 

geometrická tělesa kolem nás 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem - papír 

PČ (1. ročník): Konstrukční činnost 

Z:  
Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem - papír 

VV (1. ročník): Barvy, hry s barvou 

PČ (1. ročník): Konstrukční činnost 

JEDNOTKY 

výstupy učivo 

 v obchodě, nákup, peníze, měna 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Jsem školák 

2. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

POČÍTÁNÍ DO 20 

výstupy učivo 

 řeší příklady na sčítání a odčítání do 

20 s přechodem přes desítku 

sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes  

desítku 

sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 

desítku 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
TV (2. ročník): Pohybové hry 



TV (2. ročník): Příprava na tělesnou aktivitu 

Z:  
ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 

ČJ (2. ročník): Rozdělení hlásek 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 

ČJ (2. ročník): Nauka o slově 

POČÍTÁNÍ DO 100 

výstupy učivo 

 zobrazí čísla do 100 na číselnou osu 

 orientuje se v oboru přirozených 

čísel 0 - 100 

 čte, porovnává čísla do 100, umí je 

seřadit vzestupně i sestupně 

 rozkládá čísla na desítky a jednotky 

 sčítá a odčítá čísla do 100, početní 

operace provádí písemně i zpaměti 

 zaokrouhluje čísla do 100 na desítky 

 počítá příklady se závorkami a 

využívá je ve slovních úlohách 

čísla a číslice 0 - 100 (číst a psát) 

číselná osa - znázornění a porovnávání čísel 

číselná řada vzestupně a sestupně 

porovnávání čísel, předmětů 

příklady se závorkami 

zaokrouhlování na desítky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Z:  
Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

M (3. ročník): Počítání v oboru do 100 

AJ (4. ročník): Co dávají v televizi 

ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH 

výstupy učivo 

 provádí zápis slovních úloh a řeší je slovní úlohy, problémové kombinatorické 

slovní úlohy 

slovní úlohy "o n méně", "o n více" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 



přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Dopravní výchova 

Z:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Pr (2. ročník): Dopravní výchova 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLEM 1 - 5 

výstupy učivo 

 čte a sestavuje tabulky násobků 

 seznamuje se s principem násobilky 

v oboru do 50 

 provádí odhady výsledků 

násobení číslem 0 - 5 

dělení číslem 1 - 5 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

MINCE A BANKOVKY, ČASOVÉ JEDNOTKY 

výstupy učivo 

 uvědomuje si hodnotu mincí a 

bankovek, orientuje se v čase 

 počítá s mincemi a bankovkami v 

hodnotě do 100 Kč 

práce s peněžním modelem - desítky 

(desetikoruna), jednotky (koruny) 

orientace v čase - rok, týden, den, hodina,  

minuta, sekunda 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 



 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Orientace v čase 

VV (2. ročník): Kresba 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

výstupy učivo 

 chápe rozdíl mezi pojmem kreslení a 

rýsování 

 osvojuje si správné návyky při 

rýsování 

 používá pojmy bod, přímka, čára, 

úsečka, polopřímka 

 narýsuje přímku, lomenou čáru, 

úsečku dané délky, polopřímku 

 rozlišuje rozdíl mezi - přímou, 

křivou, lomenou čárou 

 měří délku úsečky v cm 

 pozná a modeluje geometrická tělesa 

kvádr a válec 

kreslení křivé, rovné, lomené čáry 

sestrojení a rýsování - bod, přímka, úsečka,  

polopřímka 

měření, porovnávání a odhad délky úsečky v 

cm 

modelování prostorových těles 

geometrická tělesa v praxi 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
PČ (2. ročník): Práce s papírem a kartonem 

Z:  
VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Rozvržení plochy a prostoru 

Pr (2. ročník): Dopravní výchova 

PČ (2. ročník): Konstrukční činnost 

3. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

POČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 

výstupy učivo 

 sčítá a odčítá dvojciferná čísla aktualizace poznatků z 2. ročníku (sčítání a  



zpaměti a písemně řeší slovní úlohy 

v oboru do 100 

odčítání 0 - 100, porovnávání čísel do 100, ...) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
M (2. ročník): Počítání do 100 

Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Z:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Pr (3. ročník): Lidé a technika 

AJ (3. ročník): Pozdravy, rozloučení 

AJ (3. ročník): Školní potřeby 

POČÍTÁNÍ V OBORU DO 1000 

výstupy učivo 

 rozlišuje sudé a liché číslo 

 orientuje se v oboru přirozených 

čísel 0 - 1000 

 čte, porovnává, třídí vzestupně a 

sestupně čísla do 1000 

 zobrazí čísla do 1000 na číselné ose 

 sčítá a odčítá zpaměti i písemně, řeší 

slovní úlohy do 1000 

 ovládá princip zaokrouhlování na 

desítky a stovky 

sudá a lichá čísla do 100 

čísla a číslice do 1000 (číst a psát) 

číselná osa - znázornění, porovnávání čísel 

porovnávání čísel 

zaokrouhlování čísel na 100, 10 

rozklad čísel v desítkové soustavě 

sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez 

přechodu a s přechodem přes základ do 100 

sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu a s 

přechodem do 100 

písemné algoritmy sčítání a odčítání 

odhad a kontrola výsledků 

počítání po stovkách, desítkách a jednotkách 

čtení a zápis trojciferných čísel 

slovní úlohy na porovnávání dvou 

trojciferných 

čísel, sčítání a odčítání dvou trojciferných 

čísel, 

na vztahy "o n více", "o n méně" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 



 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

MALÁ NÁSOBILKA 

výstupy učivo 

 používá symboly pro násobení a 

dělení 

 řeší příklady na násobení a dělení v 

oboru malé násobilky 

 řeší slovní úlohy vedoucí k užití 

vztahu n - krát více, n - krát méně 

 připravuje se na dělení 

dvojciferného čísla jednociferným 

mimo obor násobilek a určováním 

neúplného podílu 

 přiřazuje výrazy sčítanec, součet, 

menšenec, menšitel, rozdíl, dělenec, 

dělitel, podíl, neúplný podíl, činitel, 

součin 

 provádí odhady výsledků 

násobení číslem 6 - 9 

dělení v oboru těchto násobilek 

násobení a dělení 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90, 100 

dělení se zbytkem 

násobení jednociferného a dvojciferného čísla 

s 

jednou desítkou 

dělení dvojciferného čísla číslem 

jednociferným 

příklady se závorkami 

slovní úlohy i se dvěma početními výkony 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Lidé a čas 

Z:  
Pr (3. ročník): Lidé a technika 

JEDNOTKY DÉLKY 

výstupy učivo 

 seznamuje se s převáděním jednotek 

délky 

měření úseček s přesností na mm a cm 

měření délek stran rovinných obrazců 

odhady délky úsečky 

měření délek hran těles 

jednotky délky - mm, cm, dm, m a km 

(převody) 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Lidé a technika 

TV (3. ročník): Atletika 

Z:  
Pr (3. ročník): Lidské tělo 

GEOMETRIE 

výstupy učivo 

 sestrojí a označí bod, přímku, 

polopřímku, úsečku a trojúhelník 

 osvojí si pojem opačná polopřímka 

 narýsuje kružnici a vyznačí střed 

 pozná jehlan a kužel 

 určí průsečík dvou a více přímek, 

průniky přímky a kružnice, 

několika kruhů 

 rozlišuje kruh a kružnici, poloměr a 

průměr 

geometrické pojmy u těles - strana, vrchol, 

stěna, hrana, sousední a protější vrcholy,  

sousední a protější stěny, sousední hrany 

trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník -  

vrcholy a strany (sousední a protější) 

rýsování pomocí čtvercové sítě, stavby krychlí 

kružnice a kruh, rýsování kružnice 

konstrukce trojúhelníka, rovnostranný  

trojúhelník 

obvod trojúhelníka 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
M (3. ročník): Geometrie 

Pr (3. ročník): Lidé a technika 

Z:  
Pr (3. ročník): Lidé a technika 

Pr (3. ročník): Dopravní výchova 

M (3. ročník): Geometrie 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

4. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ 



POČÍTÁNÍ V OBORU PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO 1 000 000 

výstupy učivo 

 počítá do 1 000 000 

 píše a zobrazuje čísla na číselné ose 

 rozkládá čísla v desítkové soustavě 

 porovnává, zaokrouhluje, provádí 

odhady a kontroluje výsledky 

početních operací 

 při početních operacích využívá 

komutativní a asociativní zákon 

 provádí početní operace v oboru 

přirozených čísel do 1 000 000 

 řeší slovní úlohy v daném oboru, 

tvoří obdobné slovní úlohy s 

využitím početních operací 

 používá základní pravidla pořadí 

výpočtů při úlohách s více početními 

operacemi v oboru do 1 000 000 

obvod přirozených čísel do 1 000 000 

číselná osa 

porovnávání a zaokrouhlování čísel 

pamětné i písemné sčítání, odčítání čísel 

v oboru 

písemné násobení jednociferným, 

dvojciferným  

a trojciferným činitelem 

písemné dělení jednociferným dělitelem 

slovní úlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Vla (4. ročník): Česká republika v Evropě 

Z:  
Vla (5. ročník): Elementární zeměpis světa 

ZAVEDENÍ POJMU ZLOMKU 

výstupy učivo 

 rozpozná zlomek, graficky znázorní 

celek a vyznačí části celku 

zlomky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
M (5. ročník): Zlomky, desetinné zlomky 



PRÁCE S DATY, TVORBA GRAFŮ A TABULEK 

výstupy učivo 

 sbírá a třídí data a informace 

 vytváří jednoduché tabulky a 

diagramy, pracuje s nimi a využívá 

je v praktických úlohách 

grafy, tabulky a diagramy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Vla (4. ročník): Obrazy z českých dějin 

Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

Z:  
Vla (4. ročník): Místo, kde žijeme 

Vla (4. ročník): Česká republika v Evropě 

Pří (4. ročník): Podmínky života na Zemi 

Pří (4. ročník): Chráníme své prostředí 

M (5. ročník): Práce s daty, vztahy a závislosti 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

výstupy učivo 

 rýsuje rovnoběžky a kolmice 

 rozpoznává jednoduchá tělesa, 

ovládá pojmy hrana, stěna a vrchol 

 sestrojuje obdélník, čtverec a 

pravoúhlý trojúhelník, seznamuje se 

s pojmem úhlopříčka 

 určuje vlastnosti úsečky, střed 

úsečky a rýsuje osu úsečky 

 počítá obvod a obsah obdélníku a 

čtverce s využitím jednotek obsahu 

 rozlišuje vzájemnou polohu dvou i 

více přímek v rovině 

 vypočítá obvod jednoduchých 

rovinných tvarů 

základní útvary v rovině  

tělesa 

konstrukce čtverce, obdélníka a trojúhelníka 

střed a osa úsečky 

obvod trojúhelníka 

obvod a obsah obdélníka a čtverce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
VV (4. ročník): Uspořádání objektů do celku v ploše a v prostoru 

PČ (4. ročník): Práce s papírem a kartonem 

Z:  
VV (4. ročník): Uspořádání objektů do celku v ploše a v prostoru 

AJ (4. ročník): Město 

5. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ 

POČÍTÁNÍ V OBORU PŘIROZENÝCH ČÍSEL VĚTŠÍCH NEŽ 1 000 000 

výstupy učivo 

 čte a zapisuje čísla více než 1 000 

000 

 umí zobrazit čísla na číselné ose 

 porovnává a zaokrouhluje čísla v 

oboru s požadovanou přesností 

 sčítá a odčítá přirozená čísla v oboru 

zpaměti i písemně 

 pamětně násobí a dělí přirozená 

čísla v jednoduchých případech 

 písemně násobí až čtyřciferným 

činitelem a dělí přirozená čísla až 

dvojciferným dělitelem 

 využívá komutativní a asociativní 

zákon pro sčítání a násobení v oboru 

 používá pravidla pořadí výpočtu při 

úlohách s více početnými operacemi 

v daném oboru 

 řeší jednoduché úlohy s využitím 

aritmetického průměru 

 provádí odhad a kontrolu svých 

výpočtů 

 řeší jednoduché a složené slovní 

úlohy s více početními výkony 

 aplikuje osvojené početní operace 

při řešení a tvorbě úloh 

přirozená čísla větší než 1 000 000 

porovnávání, zaokrouhlování čísel 

číselná osa 

sčítání a odčítání čísel 

násobení a dělení čísel 

asociativnost a komutativnost při sčítání  

a násobení 

pořadí početních výkonů 

aritmetický průměr 

slovní úlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

přesahy 

Do:  
Vla (5. ročník): Obrazy z českých dějin 

Pří (5. ročník): Země a vesmír 

ZLOMKY, DESETINNÉ ZLOMKY 

výstupy učivo 

 znázorní zlomek, početně vyjádří 

část zlomku i celek, sčítá zlomky se 

stejným jmenovatelem a porovnává 

jednoduché zlomky 

 převádí zlomky na smíšená čísla, 

seznamuje se s pojmem desetinného 

zlomku 

 převádí desetinné zlomky na 

desetinná čísla a naopak 

zlomky 

desetinné zlomky 

smíšená čísla 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Z:  
M (4. ročník): Zavedení pojmu zlomku 

DESETINNÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 

 zapisuje a čte desetinná čísla řádu 

desetin, setin a tisícin 

 zobrazuje desetinná čísla řádu 

desetin na číselné ose 

 porovnává a zaokrouhluje desetinná 

čísla řádu desetin, setin a tisícin na 

desetinná čísla 

početní operace s desetinnými čísly 

slovní úlohy s využitím desetinných čísel 



celky, desetiny a setiny 

 sčítá a odčítá desetinná čísla 

pamětně i písemně, se stejným i 

různým počtem desetinných míst 

 násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 

1000 

 násobí desetinná čísla přirozenými 

čísly 1, 2 a trojcifernými 

 násobí desetinná čísla desetinnými 

čísly 

 dělí desetinná čísla 10, 100, 1000 

 dělí desetinná čísla přirozeným 

číslem jedna a číslem dvojciferným 

 užívá desetinných čísel a početních 

operací s nimi v jednoduchých 

slovních úlohách 

 provádí odhad a kontrolu svých 

výpočtů s desetinnými čísly 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pří (5. ročník): Země a vesmír 

Z:  
Pří (5. ročník): Země a vesmír 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

výstupy učivo 

 rýsuje rovnoramenný trojúhelník a 

pravidelný šestiúhelník 

 využívá druhy čar při tvorbě 

jednoduchých plánků 

 určuje vzájemnou polohu přímek v 

prostoru 

 seznamuje se se středem a osou 

souměrnosti pravidelných rovinných 

útvarů 

 řeší slovní úlohy na výpočty obsahu 

čtverce a obdélníku do praktických 

úloh z reálného života 

 aplikuje výpočty obsahu čtverce a 

obdélníku do praktických úloh z 

druhy čar 

vzájemná poloha přímek v prostoru 

střed souměrnosti, osa souměrnosti 

obsah obdélníku a čtverce 

obvody mnohoúhelníků 

tělesa a jejich vlastnosti 



reálného života 

 určuje obvody pravidelných i 

nepravidelných mnohoúhelníků s 

využitím jednoduchých vzorců, 

popřípadě sečtením délek stran 

 vytváří modely jednoduchých těles z 

předem daných sítí a zhotovené 

modely využívá k určování 

vlastností těles 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
PČ (5. ročník): Práce s papírem a kartonem 

Z:  
Pří (5. ročník): Země a vesmír 

PČ (5. ročník): Práce s papírem a kartonem 

PRÁCE S DATY, VZTAHY A ZÁVISLOSTI 

výstupy učivo 

 sestavuje a doplňuje tabulky podle 

získaných informací a dat 

 využívá získané údaje k sestavování 

diagramů a grafů z praktického 

života 

diagramy, tabulky a grafy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

přesahy 



Do:  
M (4. ročník): Práce s daty, tvorba grafů a tabulek 

IKT (5. ročník): Textové editory 

Vla (5. ročník): Obrazy z českých dějin 

Z:  
Vla (5. ročník): Elementární zeměpis světa 

Pří (5. ročník): Třídění organismů 

Pří (5. ročník): Jednoduchá technika, stroje a elektrická energie 

6. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

DESETINNÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 

 dělí desetinné číslo desetinným 

číslem 

 provádí odhady a kontrolu výpočtů, 

umí používat kalkulátor 

 užívá početní operace s desetinnými 

čísly ve slovních úlohách 

prohloubení učiva o desetinných číslech, 

využití a zopakování znalostí z 1. stupně 

dělení desetinného čísla desetinným číslem 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
F (6. ročník): Veličiny a jejich měření 

TK (7. ročník): Základy rýsování 

Z:  
Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

GEOMETRICKÉ ÚTVARY V ROVINĚ 

výstupy učivo 

 Rozlišuje druhy čar, používá 

technické písmo 

 rýsuje lineární útvary - čtverec, 

obdélník, trojúhelník, kružnici 

 používá potřebné matematické 

symboly 

prohloubení a opakování učiva 1. stupně 

zavedení matematických symbolů potřebných 

v geometrii 



 rozlišuje a převádí jednotky délky, 

obsahu a hmotnosti 

 aplikuje výpočty obvodu a obsahu 

obdélníku a čtverce 

 charakterizuje a třídí základní 

rovinné útvary 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
IKT (6. ročník): Malování 

VV (6. ročník): Kresba 

TK (7. ročník): Základy rýsování 

TK (7. ročník): Volné rovnoběžné promítání 

Z:  
PČ (6. ročník): Práce s technickými materiály 

VV (6. ročník): Volná a užitá grafika 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

TK (7. ročník): Základy rýsování 

KRYCHLE A KVÁDR 

výstupy učivo 

 rozeznává základní geometrická 

tělesa, určí podstavy a stěny hranolů 

 zobrazí krychli a kvádr ve volném 

rovnoběžném promítání, 

vymodeluje a sestrojí stěnovou a 

tělesovou uhlopříčku krychle a 

kvádru 

 načrtne a narýsuje síť a z ní těleso 

vymodeluje 

 vypočítá povrch krychle a kvádru 

 užívá jednotky objemu a vzájemně 

je převádí 

 odhadne a vypočítá objem kvádru a 

krychle 

 využívá výpočtů objemu a povrchu 

kvádru a krychle při řešení slovních 

úloh 

zobrazování těles 

povrch kvádru a krychle 

objem kvádru a krychle 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
F (6. ročník): Těleso a látka 

F (6. ročník): Veličiny a jejich měření 

VV (6. ročník): Prostorová tvorba 

TK (7. ročník): Volné rovnoběžné promítání 

Z:  
D (6. ročník): Starověk I. 

PČ (6. ročník): Práce s technickými materiály 

VV (6. ročník): Kresba 

TK (7. ročník): Volné rovnoběžné promítání 

DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL 

výstupy učivo 

 rozumí pojmu násobek a dělitel 

 používá znaky dělitelnosti 

 rozumí pojmu prvočíslo, číslo 

složené 

 rozloží číslo na součin prvočísel 

 určuje a užívá násobky a dělitele 

včetně nejmenšího společného 

násobku a největšího společného 

dělitele 

 řeší jednoduché slovní úlohy s 

využitím dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel 

násobek, dělitel, znaky dělitelnosti 

prvočíslo, číslo složené 

společný násobek, společný dělitel 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy 

ÚHEL A JEHO VELIKOST 

výstupy učivo 

 rozumí pojmu úhel a jeho velikost 

 narýsuje a změří daný úhel 

 přenese graficky úhel a sestrojí jeho 

osu 

 rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

 provádí početní operace s velikostmi 

úhlů ve stupních a minutách 

 pozná dvojice vedlejších a 

úhel, velikost úhlu, osa úhlu 

početní operace s velikostmi úhlů 

grafické vyjádření početních operací 

vrcholové a vedlejší úhly 



vrcholových úhlů, využívá jejich 

vlastnosti k dalším výpočtům 

 provádí grafické sčítání a odčítání, 

násobení a dělení úhlů dvěma 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
IKT (6. ročník): Malování 

F (7. ročník): Světelné jevy 

TK (7. ročník): Volné rovnoběžné promítání 

Z:  
PČ (6. ročník): Práce s technickými materiály 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

TK (7. ročník): Základy rýsování 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

OSOVÁ SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 

 pozná shodné geometrické útvary 

 načrtne a sestrojí obraz v osové 

souměrnosti, pozná samodružný bod 

 pozná osově souměrný útvar, určí 

jeho osy souměrnosti a jejich počet 

shodné útvary 

osová souměrnost 

osově souměrné útvary 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
VV (6. ročník): Prostorová tvorba 

VV (6. ročník): Volná a užitá grafika 

TK (7. ročník): Základy rýsování 

TROJÚHELNÍK 

výstupy učivo 

 určí a znázorní různé druhy 

trojúhelníků a zná jejich vlastnosti 

 pojmenuje, znázorní a správně užívá 

základní pojmy - strana, vrchol, 

vnitřní a vnější úhel 

 sestrojí výšky, těžnice, střední 

příčky, určí jejich velikosti 

 sestrojí kružnici vepsanou a 

opsanou trojúhelníku 

druhy trojúhelníků, základní pojmy 

výšky, těžnice a střední příčky 

kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 

pokrytí průřezových témat 



přesahy 

Do:  
F (7. ročník): Síly a jejich vlastnosti 

TK (7. ročník): Volné rovnoběžné promítání 

Z:  
D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

TK (7. ročník): Základy rýsování 

CELÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 

 rozlišuje kladná a záporná čísla 

 zobrazí kladná a záporná čísla na 

vodorovné a svislé číselné ose 

 chápe pojem opačné číslo 

 určí absolutní hodnotu celého čísla a 

chápe její geometrický význam 

 porovnává celá čísla 

čtení a zápis čísla, zobrazení na číselné ose 

absolutní hodnota celého čísla 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

ČÍSELNÉ A LOGICKÉ ŘADY 

výstupy učivo 

 užívá logickou úvahu při doplnění 

číselné a logické řady 

číselné a logické řady 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy 

7. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

CELÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 

 provádí početní operace s celými prohloubení a zopakování úvodu k tématu ze 



čísly 

 analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá matemat. 

aparát v oboru celých čísel 

6. roč. 

početní operace s celými čísly 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

ZLOMKY 

výstupy učivo 

 modeluje a zapisuje zlomkem část 

celku 

 zobrazí zlomek na číselné ose 

 porovnává zlomky se stejnými a 

různými jmenovateli 

 provádí početní operace se zlomky 

 rozumí pojmu převrácený a složený 

zlomek 

 řeší slovní úlohy na využití 

početních výkonů se zlomky 

 převádí zlomek na desetinné číslo a 

naopak 

čtení a zápis zlomku, jeho zobrazení na 

číselné ose 

zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla 

porovnávání zlomků 

početní operace se zlomky 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

RACIONÁLNÍ ČÍSLA 



výstupy učivo 

 rozlišuje kladné a záporné zlomky, 

kladná a záporná desetinná čísla 

 porovnává racionální čísla 

 provádí početní operace s 

racionálními čísly 

 řeší slovní úlohy v oboru 

racionálních čísel 

záporná desetinná čísla a záporné zlomky 

porovnávání racionálních čísel 

početní operace s racionálními čísly 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ 

výstupy učivo 

 pozná shodné útvary 

 sestrojí trojúhelník z daných prvků 

 užívá věty o shodnosti trojúhelníků 

v početních a konstručních úlohách 

 dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

shodné útvary 

věty o shodnosti trojúhelníků 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 

 načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru ve středové souměrnosti 

 určí středově soumětný útvar, najde 

samodružný bod 

středová souměrnost jako shodné zobrazení 

středově souměrné útvary 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
PČ (7. ročník): Práce s technickými materiály 

VV (7. ročník): Grafika a design 

POMĚR 

výstupy učivo 

 vyjádří poměr mezi danými poměr, zvětšování a zmenšování v daném 



veličinami 

 zvětšuje a zmenšuje veličiny v 

daném poměru 

 dělí celek na části v daném poměru 

 pracuje s měřítky map a plánů 

 řeší slovní úlohy vedoucí k užití 

poměru 

poměru 

rozdělení dané hodnoty v určitém poměru 

měřítko plánu a mapy 

počítání s poměry 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
TK (7. ročník): Technické výkresy 

Z:  
PČ (6. ročník): Příprava pokrmů 

PČ (7. ročník): Práce s technickými materiály 

PČ (7. ročník): Příprava pokrmů 

VV (7. ročník): Malba 

VV (7. ročník): Prostorová tvorba 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 

výstupy učivo 

 rozumí pojmu přímá a nepřímá 

úměrnost 

 umístí bod do pravoúhlé soustavy 

souřadnic, sestrojí graf přímé a 

nepřímé úměrnosti 

 vyjádří funkční vztah tabulkou a 

rovnicí 

 řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky 

přímá a nepřímá úměrnost jako závislost 

pravoúhlá soustava souřadnic v rovině, graf 

úměrnost 

trojčlenka 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
F (7. ročník): Síly a jejich vlastnosti 

F (7. ročník): Kapaliny 

Ch (9. ročník): Základní chemické výpočty 

Z:  
PrF (9. ročník): Řešení úloh a laboratorní práce 

Ch (9. ročník): Základní chemické výpočty 

PROCENTA 

výstupy učivo 



 rozumí pojmu základ, procento, 

procentová část, počet procent 

 provádí výpočty pomocí přechodu 

přes 1% a pomocí trojčlenky 

 řeší aplikační úlohy na procenta 

 chápe pojem promile 

 rozumí pojmu úroková míra a úrok, 

řeší jednoduché příklady na výpočet 

úroků 

základní pojmy 

promile 

slovní úlohy 

úroková míra a úrok 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Stavba mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
F (7. ročník): Plyny 

F (8. ročník): Práce a energie 

Ch (9. ročník): Základní chemické výpočty 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

Z (8. ročník): Integrace zemí 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

Z:  
PČ (7. ročník): Práce s technickými materiály 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

PrCh (8. ročník): Směsi a jejich oddělování 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Ch (9. ročník): Základní chemické výpočty 



ČTYŘÚHELNÍKY 

výstupy učivo 

 pozná čtyřúhelník a umí ho označit 

 rozlišuje typy rovnoběžníků, 

využívá jejich vlastnosti 

 sestrojí rovnoběžník a jeho výšky 

 odhadne a vypočítá obsah a obvod 

rovnoběžníku 

 odhadne a vypočítá obsah a obvod 

trojúhelníku 

 rozpozná a pojmenuje lichoběžník 

 sestrojí lichoběžník 

 vypočítá obsah a obvod lichoběžníku 

 řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu 

obsahu nebo obvodu rovnoběžníku, 

trojúhelníku a lichoběžníku 

čtyřúhelníky a rovnoběžníky 

konstrukce rovnoběžníku a jeho výšek 

obvod a obsah rovnoběžníku 

obvod a obsah trojúhelníku 

lichoběžník 

konstrukce lichoběžníku 

obvod a obsah lichoběžníku 

slovní úlohy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
TK (7. ročník): Volné rovnoběžné promítání 

Z:  
PrF (9. ročník): Rozšiřující učivo 

HRANOLY 

výstupy učivo 

 rozezná a pojmenuje hranol 

 načrtne obraz tělesa v rovině 

 načrtne a narýsuje síť hranolu 

 vypočítá povrch a objem hranolu 

 řeší slovní úlohy na výpočty objemů 

a povrchů hranolů 

hranol 

povrch a objem hranolu 

slovní úlohy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
TK (7. ročník): Volné rovnoběžné promítání 

Z:  
PČ (7. ročník): Práce s technickými materiály 

VV (7. ročník): Malba 

TK (7. ročník): Volné rovnoběžné promítání 

8. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA 



výstupy učivo 

 určí druhou mocninua odmocninu 

vyýpočtem, pomocí tabulek, 

kalkulátoru, odhadem 

 užívá druhou mocninu a odmocninu 

ve výpočtech 

 chápe pojem reálné číslo 

pojem 

čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 

určení druhých mocnin a odmocnin 

pojem reálného čísla 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
SeM (9. ročník): Rozšiřující učivo 

PYTHAGOROVA VĚTA 

výstupy učivo 

 rozliší přeponu a odvěsnu 

 rozumí odvození vzorce 

Pythagorovy věty 

 využívá poznatků při výpočtu délek 

stran pravoúhlého trojúhelníku 

 řeší úlohy z praxe na užití 

Pythagorovy věty v rovině a v 

prostoru 

pojem 

výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku  

užítí Pythagorovy věty v rovině a prostoru 

slovní úlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
SeM (9. ročník): Rozšiřující učivo 

MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM 

výstupy učivo 

 rozumí pojmu mocnina s 

přirozeným mocnitelem 

 zapíše číslo ve tvaru "a krát n-tá 

mocnina 10" kde a je větší než 1 a 

menší než 10 a n je celé číslo 

 provádí početní operace s 

mocninami s přirozeným 

mocnitelem 

čtení zápis mocnin s přirozeným mocnitelem 

třetí mocnina 

sčítání, odčítaní, násobení a dělení mocnin 

vlastnosti početních operací 

mocnina součinu, podílu a mocniny 

zapiš čísla v desítkové soustavě pomocí 

mocnin deseti 

pokrytí průřezových témat 



přesahy 

Do:  
SeM (9. ročník): Rozšiřující učivo 

VÝRAZY 

výstupy učivo 

 rozumí pojem výraz, číselný 

výraz,výraz s proměnou, mnohočlen 

 matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím proměných 

 dosazuje do výrazu s proměnou 

konkrétní hodnotu proměnné 

 určí hodnotu číselného výrazu a 

hodnotu výrazu s promněnou po 

dosazení 

 zapíše pomocí výrazu s promněnou 

slovní text 

 sčítá, odčítá, násobí mnohočleny 

 rozkládá mnohočleny na součin 

vytýkáním před závorku a pomocí 

vzorců 

číselné výrazy, určování hodnot číselného 

výrazu 

proměnná, výraz s proměnnou 

dosazování do výrazu,výpočet hodnoty 

úpravy výrazů  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
SeM (9. ročník): Rozšiřující učivo 

KRUŽNICE A KRUH 

výstupy učivo 

 rozlišuje pojmy sečna, tečna, tětiva, 

vnější přímka kružnice 

 určí vzájemnou poloho přímky a 

kružnice 

 určí vzájemnou polohu dvou 

kružnic 

 sestrojí tečnu v daném bodě 

kružnice 

 chápe Thaletovu větu 

 sestrojí tečnu ke kružnici z daného 

bodu užitím Thaletovy věty 

 vypočte obvod a obsah kruhu 

vzájemná poloha přímky a kružnice 

vzájmná poloha dvou kružnic 

Thaletova věta 

konstrukce tečny ke kružnici z daného bodu 

délka kružnice a obvod kruhu, číslo "pí" 

obsah kruhu 

slovní úlohy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Z (8. ročník): Evropa 



Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z:  
Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

VV (8. ročník): Grafika a design 

VÁLEC 

výstupy učivo 

 charakterizuje válec 

 vypočítá povrch a objem válce 

 řeší úlohy z praxe na kruh a válec 

síť válce, podstavy a plášť 

povrch a objem válce 

slovní úlohy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
VV (8. ročník): Kresba 

VV (8. ročník): Malba 

LINEÁRNÍ ROVNICE 

výstupy učivo 

 užívá a zapisuje ztah rovnosti 

 řeší lineární rovnice s jednou 

neznámou pomocí ekvivalentních 

úprav 

 provádí zkoušku řešení rovnice 

 řeší slovní úlohy pomocí linearní 

rovnice s jednou neznámou 

 ověří výsledek řešení 

 vyjadřuje danou neznámou se 

vzorce pomocí ekvivalentních úprav 

rovnost, vlastnosti rovnice 

ekvivalentní úpravy lineárních rovnic 

řešení rovnic, provádění zkoušky řešení 

řešení slovních úloh pomocí rovnic s jednou 

neznámou 

výpočet neznámé ze vzorce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
F (8. ročník): Práce a energie 

F (8. ročník): Tepelné jevy 

F (8. ročník): Elektrický proud 

Ch (9. ročník): Základní chemické výpočty 

SeM (9. ročník): Kvadratická rovnice 

SeM (9. ročník): Nerovnice 

SeM (9. ročník): Rozšiřující učivo 

Z:  
PrF (9. ročník): Řešení úloh a laboratorní práce 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 

výstupy učivo 

 rozumí pojmu množiny bodů dané 

vlastnosti 

 narýsuje osu úsečky, osu úhlu, 

soustředné kružnice,rovnoběžku k 

dané přímce 

 rýsuje trojúhelníky a čtyřúhelníky, 

provádí rozbor úlohy 

 zapisuje postup konstrukce 

 využívá znalostí o výškách, těžnicích 

a Tháletové kružnici 

 používá základní pravidla přesného 

rýsování 

 užívá logickou úvahu při hledání 

množin bodů dané vlastnosti 

 řeší netradiční geometrické úlohy 

doplňující učivo 

jednoduché konstrukce 

množiny bodů daných vlastností 

konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 

rozbor úlohy zápis postupu konstrukce 

pravidla přesného rýsování a netradiční 

geometrické úlohy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

9. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

LOMENÝ VÝRAZ 

výstupy učivo 

 určí podmínky, za kterých má daný 

výraz smysl 

 vypočítá hodnotu lomeného výrazu 

 krátí a rozšiřuje lomený výraz 

početní operace s lomenými výrazy 



 provádí početní operace s lomenými 

výrazy 

 upravuje složený lomený výraz 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI 

výstupy učivo 

 řeší rovnice s neznámou ve 

jmenovateli s využitím znalostí o 

lomených výrazech 

 řeší slovní úlohy vedoucí k rovnicím 

s neznámou ve jmenovateli 

řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

SOUSTAVY ROVNIC 

výstupy učivo 

 řeší soustavu dvou lineárních rovnic 

se dvěma neznámými metodou 

sčítací a dosazovací, provádí 

zkoušku 

 řeší slovní úlohy pomocí soustav 

dvou lineárních rovnic 

soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

přesahy 

Z:  
KAJm (9. ročník): Peníze, obchod 

KAJm (9. ročník): Nakupování 

FUNKCE 

výstupy učivo 

 chápe pojem funkce 

 vyčte z grafu funkce její definiční 

obor a obor hodnot 

 sestrojí graf lineární funkce, 

rozlišuje rostoucí a klesající funkci 

 graficky řeší soustavu dvou 

závislosti, přiřazování, určení funkce 

lineární funkce a její vlastnosti 



lineárních rovnic 

 užívá funkční vztahy při řešení úloh 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
SeM (9. ročník): Kvadratická funkce 

PODOBNOST 

výstupy učivo 

 rozlišuje shodné a podobné útvary 

 užívá věty o podobnosti trojúhelníků 

v početních a konstrukčních úlohách 

podobnost geometrických útvarů 

věty o podobnosti trojúhelníků 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
VV (9. ročník): Kresba 

JEHLAN, KUŽEL, KOULE 

výstupy učivo 

 charakterizuje jednotlivá tělesa 

 narýsuje síť a z ní těleso vymodeluje 

 počítá objem a povrch těles 

 užívá výpočty objemu a povrchu 

těles v praktických úlohách 

síť jehlanu, kuželu 

objem a povrch jehlanu, kuželu, koule 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

ZÁVISLOSTI A DATA 

výstupy učivo 

 rozumí pojmu statistický soubor, 

znak, četnost znaku 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 

diagramy 

 zaznamenává výsledky 

jednoduchých statistických šetření 

do tabulek 

 spočítá aritmetický průměr 

 vyhledává a vyhodnocuje 

jednoduchá statistická data v 

grafech a tabulkách 

tabulky a diagramy 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
F (9. ročník): Elektrický proud v polovodičích 

F (9. ročník): Vesmír 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO 

výstupy učivo 

 vypočítá sinus, kosinus a tangens 

daného úhlu v pravoúhlém 

trojúhelníku 

 užívá předcházející při řešení 

složitějších úloh v rovině a v 

prostoru 

goniometrické funkce 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

4.3. Informační a komunikační technologie 

4. 3. 1. Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

realizován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně 

žáci mohou být v hodině děleni do skupin 

Žáci jsou podněcování k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hrdware, software a 

práce v síti. Dále jsou motivování k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s 

tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracovnání 

informací, které se učí vyhledávat na Internetu. pro vzájemnou komunikaci a předávání 

souborů, učí se používat elektronickou poštu. 

S předmětem Informační a komunikační technologie úzce souvisí volitelný předmět 

Informatika (8. - 9. ročník) a pracovní činnosti (7. ročník - Digitální technika). 

Nejůležitější integrovaná témata: 

Mediální výchova, výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova, 

environmentální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- zadávanými úkoly jsou žáci motivování k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačnícj technologií v praktickém životě. Využívají zkušeností s jiným 

SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

Kompetence k řešení problémů 



- žáci jsou podněcování zadávánímúloh a projektů k tvořvému přístupu př jejich řešení, učí se 

chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často 

setkávat s problémy, které nemají jen správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou nabádání nejen k nalézálí řešení, ale také k jeho 

praktickému provedení a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní 

- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodní technologie - některé práce 

odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

- při komunikaci se učí doržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

tachnologii, náležitosti apod.) 

Kompetemce sociální a personální 

-při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí 

pracovat v týmu, rozdělit si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

- žáci jsou přizvání k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svojipráci i práci ostatních, při 

vzájemné komunikaci jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat že každý člověk je 

různě chápavý a zručný 

Kompetence občanské 

- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musí dodoržovat 

(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální software, žáci si chrání své heslo...) 

- při zpracovnání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke 

kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami 

Kompenence pracovní 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

ZÁKLADNÍ OBSLUHA POČÍTAČE 

výstupy učivo 

 zapne a vypne stanici, přihlásí se a 

odhlásí se ze sítě 

 vysvětlí význam pojmu 

HARDWARWE, pojmenuje a 

zařadí nejběžnější součásti a 

zařízení počítače 

 vysvětlí význam pojmu 

SOFTWARE 

postup zapnutí a vypnutí počítače 

přihášení do a odhlášení ze sítě 

HARDWARE 

periferie 

SOFTWARE 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

PRÁCE S KLÁVESNICÍ A MYŠÍ 

výstupy učivo 

 orientuje se na klávesnici, zná 

funkce nejdůležitějších kláves 

části klávesnice 

pojmy klik, dvojklik, uchopení a tažení 



 s myší ovládá základní operace 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

GRAFIKA 

výstupy učivo 

 s použitím nástrojů dokáže nakreslit 

obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro 

změny a změny znovu uložit 

programy na tvorbu obrázků 

uložení vytvořeného obrázku nebo změn 

otevření obrázku 

základní nástroje možnosti nastvení 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
VV (5. ročník): Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě 

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

TEXTOVÉ EDITORY 

výstupy učivo 

 ve Wordu dokáže napsat krátký text 

včetně dodržení základních 

typografických pravidel, otevřít 

existující soubor, upravit vlastnosti 

písma a odstavce, příp. vložit 

obrázek, změnit jeho vlastnosti a 

umístit jej v textu 

 dokáže uložit změny na stejném 

místě nebo jinam, příp. pod jiným 

názvem 

pojem: textové editory (T602, NotePad, 

Write, Word, ...) 

uložení, otevření souboru 

pohyb v dokumentu ( klávesnice, myš ) 

označení části textu do bloku 

psaní, oprava textu ( vl. pís. s diakritikou, 

další znaky ) 

základní typografická pravidla ( psaní mezer 

za interpunkčními a dalšími znaky ) 

písmo - typ, čárka, velikost, tučné, kurzíva, 

podtržené, 

barva ( panel nástrojů ) 

zarovnávání odstavce ( panel nástrojů ) 

vložení - obrázku - WordArt, klipart - formát  

obrázku ( velikost, barvy a čáry, výplň a 

ohraničení ) 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
M (5. ročník): Práce s daty, vztahy a závislosti 

INTERNET 

výstupy učivo 

 nezaměňuje pojmy Internet a web co to je, kdy vznikl, služby Internetu 



pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Z:  
TV (5. ročník): Sportovní hry 

ELEKTRONICKÁ POŠTA 

výstupy učivo 

 dokáže napsat zprávu, přečíst si 

došlou zprávu, smazat zprávu 

vztah k Internetu 

pojem: poštovní programy ( příklady: 

Pegasus, 

Mail, MS Outlook, MS Outlook Express ) 

spuštění poštovního programu, odeslání 

zprávy, 

čtení došlých zpráv a mazání 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tvorba mediálního sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

WWW 

výstupy učivo 

 na webu dokáže vyhledat stránku o 

určitém tématu 

 z webové stránky dokáže uložit 

obrázek 

pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, 

známá adresa, jednoduché vyhledávání 

ukládání z webu - obrázek 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

PRÁCE SE SLOŽKAMI A SOUBORY 

výstupy učivo 

 orientuje se ve struktuře složek, 

rozlišuje místní a síťové disky 

 dokáže vytvořit složku nebo 

prázdný soubor, přejmenuje je, 

zkopíruje je či přesune, případně je 

nejznámější manažery ( M602, Správce  

souborů, Tento počítač, Průzkumník, ...) 

pojmy: disk, složka, soubor 

postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, 

přesunu a odstranění složky či souboru 



odstraní 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PC-HARDWARE, SOFTWARE 

výstupy učivo 

 orientuje se v základních 

počítačových pojmech 

 rozpozná základní části PC a 

přidavná zařízení 

 dodržuje pravidla bezpečné práce s 

PC 

základní struktura, funkce a popis počítače a 

přidavných zařízení (monitor, klávesnice, 

myš, procesor, HDD) 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

WINDOWS OS 

výstupy učivo 

 používá základní funkce OS 

 správně zálohuje data a chrání je 

před poškozením 

pracovní prostředí OS, plocha obrazovky - 

struktura a popis nejdůležitějších částí 

(panely, ikony, tlačítka, lišty) 

okna, jejich základní striktura a rozdělení, 

prác es okny, soubory, složkami (ukládání, 

kopírování, odstraňování, přejmenování), 

organizace dat v počítači 

příslušenství OS Windows - kalkulačka, 

poznámkový blok 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

MALOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 ovládá základy a zásady práce v 

grafickém editoru 

 ovládá zásady a základy tisku 

kreslící nástroje 

vkládání textu do obrázku 

tvorba a tisk jednoduchých grafických prací 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Kreativita 

přesahy 

Z:  
M (6. ročník): Geometrické útvary v rovině 

M (6. ročník): Úhel a jeho velikost 

WORD 

výstupy učivo 

 vytvoří textový dokument s využitím 

základních funkcí textového editoru 

 dokáže vzájemně propojit výstupy 

jednotlivých programů 

psaní textu 

úprava textu - blok, odstavec 

tvorba a tisk jednoduchých grafických prací 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

EXCEL 

výstupy učivo 

 využívá základní funkce 

tabulkového editoru při práci s daty 

základy práce s tabulkovým editorem 

úprava buňky - formátování 

využití jednotuchých funkcí (seřazení, max, 

min, suma) 

práce s listem 

grafy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

INTERNET A JEHO VYUŽITÍ 

výstupy učivo 

 ovládá základní práci v síti Internet 

 uvědomuje si pravidla ochrany dat 

seznámení s různými vyhledávači (Seznam.cz, 

Centrum.cz, Volny.cz, Google.com) 

vyhledávání informací, práce s 

vyhledávanýcmi informacemi např. mapa, 

spoje formulace požadavku 

komunikace na internetu - e-mail, chat, 

textové zprávy 

zásady komunikace, ochrana osobních dat 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 



 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Z:  
Vkz (6. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

POWERPOINT 

výstupy učivo 

 umí vytvořit multimediální 

prezentaci 

základní funkce programu 

tvorba jednoduché prezentace 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

přesahy 

Z:  
Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

4.4. Člověk a jeho svět 

4. 4. 1. Prvouka 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

- vyučuje se v 1. - 3. ročníku po dvou hodinách týdně v kmenových třídách 

- prvouka je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět opírající se o vybrané poznatky  

týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, ochrany 

člověka 

za mimořádných událostí a dalších témat.  

Prvouka je svým pojetí členěna do pěti tématických okruhů: 

1. Místo, kde žijeme 

2. Lidé kolem nás 

3. Lidé a čas 

4. Rozmanistost přírody 

5. Člověk a jeho zdraví 



Prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a první zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v 

předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 

vzájemné vztahy a souvislosti, utváří si prvotní ucelený obraz světa.Učí se vyjadřovat své 

myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na názory jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků, který vychází z konkrétních nebo 

modelových situací. Důležité je propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s 

praktickou zkušeností žáků. 

Součástí výuky je exkurze do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. 

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

Kompetence k učení: 

- zařazujeme do výuky různorodé metody a formy činnosti 

- organizujeme vycházky a výlety k danému učivu 

- zadáváme žákům praktické úkoly, aby mohli porovnávat probírané jevy 

Kompetence k řešení problémů: 

- umožňujeme žákům, aby sami vyhledávali informace v encyklopediích apod. 

- navozujeme modelové situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastních  

zkušeností 

Kompetence sociální a personální: 

- předkládáme žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vedeme je k jejich 

dodržování 

- klademe důraz na spolupráci žáků ve dvojicích nebo menší skupině 

- motivujeme je k prožití úspěchu 

Kompetence komunikativní: 

- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky 

- navozujeme prožitkové vyučování, při kterém si žáci osvojují pravidla vhodné komunikace 

s vrstevníky a dospělými ve škole a mimo školu 

Kompetence občanská: 

- rozvíjíme zájem žáků o život v obci a regionu 

- pěstujeme zodpovědný postoj k poskytnutí pomoci v krizových situacích 

- umožňujeme žákům zapojení do mimoškolních zájmových činností 

- vedeme žáky k dodržování školního řádu 

Kompetence pracovní: 

- zdůrazňujeme nutnost správně organizovat svou práci a dodržovat pravidla bezpečnosti 

1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

JSEM ŠKOLÁK 

výstupy učivo 

 projevuje toleranci k přirozeným 

odllišnostem spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům 

nekrade 

 dokáže samostatně přijít do školy a 

zpět 

 orientuje se ve školní budově 

 dokáže si připravit pomůcky na 

škola její okolí, pracovní návyky 

a dovednosti ve škole 

spolupráce mezi dětmi, pomůcky, úkoly 

škola – prostředí školy 

činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta 

do školy 



vyučování 

 vypracuje doma zadaný úkol 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

VV (1. ročník): Kresba 

Z:  
ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

ČJ (1. ročník): Nácvik psaní písmen, slov a vět 

ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Ajv (1. ročník): Školní potřeby 

VV (1. ročník): Kresba 

M (1. ročník): Počítání do dvaceti 

M (1. ročník): Jednotky 

ROČNÍ OBDOBÍ A PROMĚNY PŘÍRODY 

výstupy učivo 

 pozoruje a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

 rozlišuje základní druhy ovoce a 

zeleniny 

 pozná požadovaná domácí zvířata a 

jejich mláďata 

 vyjmenuje dny v týdnu a roční 

období 

základní seznámení s proměnami přírody 

na jaře, v létě, na podzim a v zimě 

pěstování ovoce a zeleniny v místní krajině 

zvířata domácí a jejich mláďata (kráva, kočka, 

pes, slepice, husa, kachna, kůň, ovce, koza) 

volně žijící (liška, srnec, jelen, zajíc, bažant) 

pozorování ptáků na krmítku 

přírodní společenství les, sad, zahrada, pole 

rostliny podle ročních období 

orientace v čase, rok, roční období, měsíc, 

týden, den (části dne), dny v týdnu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 



 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Literární výchova 

ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (1. ročník): Nácvik psaní písmen, slov a vět 

ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

M (1. ročník): Matematické představy 

HV (1. ročník): Vokální činnosti 

VV (1. ročník): Malba 

VV (1. ročník): Kresba 

VV (1. ročník): Barvy, hry s barvou 

VV (1. ročník): Linie (rovná, křivá) 

PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 

Z:  
ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (1. ročník): Literární výchova 

PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 

PČ (1. ročník): Pěstitelské činnosti 

VV (1. ročník): Kresba 

VV (1. ročník): Malba 

VV (1. ročník): Barvy, hry s barvou 

DOMOV A PŘÍBUZNÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

v rodině, role rodinných příslušníků 

a vztahy mezi nimi 

 odvodí význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností 

 uplatňuje elementární poznatky o 

sobě, o rodině a činnostech člověka, 

o lidské společnosti, soužití, zvycích 

a o práci lidí 

 řekne svoji adresu 

 rozlišuje různé profese dospělých 

náš dům a byt 

domov, vztah k domovu, orientace v okolí  

bydliště 

rodina a příbuzní, vztahy mezi členy rodiny, 

chování mezi sourozenci 

vznik a vývoj jedince 

člověk mezi lidmi, práce a zábava, 

pracovní režim, doba práce a odpočinku 

pracovní činnost dospělých, různá povolání, 

volba povolání, nezaměstnanost 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 



 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Literární výchova 

ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (1. ročník): Nácvik psaní písmen, slov a vět 

ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

M (1. ročník): Počítání do dvaceti 

M (1. ročník): Matematické představy 

HV (1. ročník): Vokální činnosti 

VV (1. ročník): Kresba 

VV (1. ročník): Malba 

PČ (1. ročník): Zásady stolování 

Z:  
ČJ (1. ročník): Literární výchova 

Ajv (1. ročník): Dům, rodina 

Ajv (1. ročník): Narozeniny 

PČ (1. ročník): Zásady stolování 

VV (1. ročník): Kresba 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné preventivní návyky s 

využitím elementárních znalostí o 

lidském těle 

 projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví 

 dodržuje zásady bezpečného 

chování tak, aby neohrožoval zdraví 

své a zdraví jiných 

základní hygienické návyky 

vrozené biologické rozdíly mezi lidmi, 

vztahy mezi lidmi 

lidské tělo a jeho základní části 

zdraví a nemoc, péče o nemocné, chování  

v době nemoci 

úraz, nebezpečí úrazu, předcházení úrazům 

péče o chrup 

zásady správné výživy 

režim dne 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Literární výchova 

VV (1. ročník): Malba 

VV (1. ročník): Kresba 

PČ (1. ročník): Zásady stolování 

Z:  
Ajv (1. ročník): Osobní hygiena 

VV (1. ročník): Kresba 

Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

výstupy učivo 

 reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných 

událostech 

osobní bezpečí, bezpečné a obezřetné chování 

při setkání a neznámými lidmi v různých 

prostředích 

důležitá telefonní čísla – první pomoc, hasiči, 

policie, požární poplach, evakuace 

chování při dopravní nehodě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 uplatňuje základní pravidla 

účastníků silničního provozu 

 respektuje pravidla chování pro 

chodce 

bezpečná cesta do školy a zpět 

chování chodce v silničním provozu 

dopravní značky pro chodce 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Literární výchova 

ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

M (1. ročník): Geometrie 

M (1. ročník): Počítání do dvaceti 

M (1. ročník): Matematické představy 

VV (1. ročník): Linie (rovná, křivá) 

VV (1. ročník): Kresba 

VV (1. ročník): Malba 

Z:  
ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

VV (1. ročník): Kresba 

Pr (2. ročník): Dopravní výchova 

SVÁTKY A TRADICE 

výstupy učivo 

 uvědomuje si pojem státní svátek 

 seznamuje se s lidovými tradicemi 

státní svátky 

Vánoce a Velikonoce - zvyky a tradice 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Literární výchova 

ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (1. ročník): Nácvik psaní písmen, slov a vět 

ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

M (1. ročník): Geometrie 

M (1. ročník): Počítání do dvaceti 

M (1. ročník): Matematické představy 

HV (1. ročník): Poslechové činnosti 

HV (1. ročník): Instrumentální činnosti 

HV (1. ročník): Vokální činnosti 

VV (1. ročník): Linie (rovná, křivá) 



VV (1. ročník): Barvy, hry s barvou 

VV (1. ročník): Kresba 

VV (1. ročník): Malba 

Z:  
ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

VV (1. ročník): Kresba 

VV (1. ročník): Práce ve skupině 

Čt (1. ročník): Psaní 

VV (1. ročník): Barvy, hry s barvou 

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ŠKOLA, CHOVÁNÍ VE ŠKOLE 

výstupy učivo 

 bezpečně se orientuje v budově školy 

 uplatňuje základní pravidla 

společenského chování 

škola a školní režim, bezpečnost ve škole, 

adresa školy 

organizace školního roku 

okolí školy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

VV (2. ročník): Kresba 

Z:  
ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 

ČJ (2. ročník): Slovní druhy 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

Ajv (2. ročník): Škola 

MÍSTO, KDE BYDLÍM 

výstupy učivo 

 uvědomuje si rozdíly mezi městským adresa bydliště 



a venkovským prostředím 

 chápe dvojí význam slova domov 

 rozlišuje dobré a špatné lidské 

zásahy do krajiny 

obec, město, vesnice, náměstí, náves 

nejvýznamnější budovy a místa ve městě 

(nádraží, městský úřad, zdravotní středisko,  

pošta, kostel, sportoviště) 

městská a venkovská krajina, okolní krajina 

Beskydy – chráněná krajinná oblast 

domov a vlast 

péče o životní prostředí 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Malé a velké písmeno, abeceda 

ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

HV (2. ročník): Vokální činnosti 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

Z:  
ČJ (2. ročník): Malé a velké písmeno, abeceda 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

VV (2. ročník): Malba 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

VV (2. ročník): Rozvržení plochy a prostoru 

AJ (4. ročník): Město 



MOJE RODINA 

výstupy učivo 

 pojmenuje rodinné příslušníky 

 je ohleduplný ke starým lidem, umí 

pozdravit 

vztah dětí, rodičů a prarodičů, příbuzenské 

a etické vztahy v rodině, rodokmen 

soužití lidí, úcta, pomoc, vzájemné pochopení, 

chování k mladším a starším členům rodiny, 

komunikace 

zaměstnání členů rodiny, různá povolání, 

pracovní den, volný den 

využití volného času 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Literární výchova 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

Z:  
ČJ (2. ročník): Malé a velké písmeno, abeceda 

ČJ (2. ročník): Slovní druhy 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

PČ (2. ročník): Základy stolování 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 

AJ (3. ročník): Rodina 

ORIENTACE V ČASE 

výstupy učivo 

 orientuje se v čase - včera, zítra, 

vloni, letos, v minulosti, v 

školní a kalendářní rok 

měsíce v roce, roční období 

poznávání hodin 



budoucnosti, pozná hodiny 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 

ČJ (2. ročník): Nauka o slově 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

M (2. ročník): Počítání do 20 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

HV (2. ročník): Vokální činnosti 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

VV (2. ročník): Ukázky volných maleb a ilustrací 

Z:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

M (2. ročník): Mince a bankovky, časové jednotky 

AJ (4. ročník): Vesmírná škola 

ŽIVÁ PŘÍRODA 

výstupy učivo 

 rozlišuje změny v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích 

 pojmenuje základní druhy ovoce a 

zeleniny, rozdělí jednotlivé druhy 

plodů, nazývá správně části plodin 

 vysvětlí význam užitkových plodin 

 chápe péči o domácí zvířata jako 

každodenní závazek 

 pozoruje projevy života živočichů v 

jednotlivých ročních obdobích 

 pozná a pojmenuje hospodářská 

zvířata a jejich mláďata 

roční období v zahradě, sadu, lese, na louce, 

rybníka, na poli 

jehličnaté listnaté stromy (smrk, jedle, 

borovice, modřín, lípa, javor, dub, buk, 

bříza a jírovec) 

byliny v lese, na zahradě, na louce a na poli 

ovoce zelenina, základní třídění, ovocné 

stromy jejich plody 

živočichové, ptáci, savci, základní rozdíly 

ve stavbě těla 

zvířata volně žijící 

domácí hospodářská zvířata a jejich mláďata 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 

ČJ (2. ročník): Nauka o slově 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

M (2. ročník): Počítání do 100 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

HV (2. ročník): Vokální činnosti 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

VV (2. ročník): Návštěvy výstav 

VV (2. ročník): Ukázky volných maleb a ilustrací 

PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 

PČ (2. ročník): Pěstitelské činnosti 

Z:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

Ajv (2. ročník): Exotická zvířata 

PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 

PČ (2. ročník): Pěstitelské činnosti 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

ČLOVĚK A PÉČE O ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 dodržuje základní hygienická 

pravidla 

 uplatňuje zásady zdravého 

stravovacího a pitného režimu 

 využívá pravidla péče o svůj chrup 

 uvědomuje si rozdíl mezi nemocí a 

úrazem 

osobní hygiena a její význam, běžné nemoci 

úraz, první pomoc 

sport a otužování 

potraviny a zdravá výživa 

péče o chrup 

negativní projevy chování, jejich příčiny, 

usměrňování, předcházení 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Literární výchova 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 

Pr (1. ročník): Člověk a jeho zdraví 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

PČ (2. ročník): Základy stolování 

Z:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Ajv (2. ročník): Jídlo 

Ajv (2. ročník): Obličej 

AJ (4. ročník): Zdraví 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

výstupy učivo 

 pamatuje si důležitá telefonní čísla 

 použije domácí nebo mobilní telefon 

osobní bezpečí, bezpečné a obezřetné chování 

při setkání s neznámými lidmi v různých 

prostředích 

důležitá telefonní čísla - první pomoc, hasiči, 

policie, požární poplach, evakuace 

chování při dopravní nehodě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

M (2. ročník): Počítání do 100 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 



výstupy učivo 

 pozná některé dopravní značky 

důležité pro chodce 

bezpečná cesta do školy a zpět 

chování chodce v silničním provozu 

dopravní značky (výstražné, zákazové, 

příkazové a informativní) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

M (2. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

Z:  
VV (2. ročník): Malba 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

SVÁTKY A TRADICE 

výstupy učivo 

 spolupracuje při vytváření lidových 

tradic a zvyků u příležitosti Vánoc a 

Velikonoc 

 sleduje v kalendáři státní svátky 

státní svátky 

Vánoce a Velikonoce - zvyky a tradice 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Malé a velké písmeno, abeceda 

ČJ (2. ročník): Věta, souvětí 



ČJ (2. ročník): Nauka o slově 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

M (2. ročník): Řešení slovních úloh 

HV (2. ročník): Vokální činnosti 

HV (2. ročník): Poslechové činnosti 

VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Malba 

VV (2. ročník): Návštěvy výstav 

PČ (2. ročník): Práce s papírem a kartonem 

PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 

PČ (2. ročník): Práce s textilem 

Z:  
ČJ (2. ročník): Literární výchova 

PČ (2. ročník): Práce s papírem a kartonem 

PČ (2. ročník): Práce s textilem 

VV (2. ročník): Malba 

VV (2. ročník): Návštěvy výstav 

Čt (2. ročník): Psaní 

ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

VV (2. ročník): Kresba 

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KRAJINA A TYPY KRAJINY 

výstupy učivo 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo 

svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo a rozliší možná 

nebezpečí v nejbližším okolí 

 orientuje se na mapě podle 

světových stran 

 rozliší přírodní a umělé prvky v 

okolní krajině a vyjádří různými 

způsoby její estetické hodnoty a 

rozmanitost 

světové strany, mapa, orientace na mapě, 

globus 

plán obce, místní krajina – mapa Beskyd 

chráněná krajinná oblast, turistické značky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 



MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Vlastní jména 

PČ (3. ročník): Práce s papírem a kartonem 

NAŠE OBEC A NÁŠ KRAJ 

výstupy učivo 

 sleduje život v obci, seznámí se s 

historickými památkami, 

významnými budovami a rodáky 

mapa obce, města, Beskyd 

historie obce a osobnosti města, historické 

památky,  

významní rodáci 

místopis, významné budovy, městský úřad 

a zastupitelstvo obce, volby, vedení města, 

znak města 

turismus 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Do:  



ČJ (3. ročník): Větné celky 

ČJ (3. ročník): Vlastní jména 

ČJ (3. ročník): Komuniční a slohový výcvik 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

M (3. ročník): Počítání v oboru do 100 

HV (3. ročník): Vokální činnosti 

VV (3. ročník): Návštěvy výstav 

Z:  
ČJ (3. ročník): Větné celky 

ČJ (3. ročník): Vlastní jména 

ČJ (3. ročník): Komuniční a slohový výcvik 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

VV (3. ročník): Návštěvy výstav 

M (3. ročník): Počítání v oboru do 100 

M (3. ročník): Počítání v oboru do 1000 

LIDÉ A ČAS 

výstupy učivo 

 vytvoří si elementární vědomosti z 

počátků českých dějin a seznámí se s 

českými i místními pověstmi 

regionální pověsti 

pověsti z období nejstarších českých dějin 

O Čechovi, Přemysl a Libuše, Dívčí válka, 

O Bivojovi, Křesomysl a Horymír 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Vlastní jména 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

Z:  
ČJ (3. ročník): Literární výchova 

VV (3. ročník): Návštěvy výstav 

M (3. ročník): Malá násobilka 

AJ (4. ročník): Co dávají v televizi 

LIDÉ A TECHNIKA 



výstupy učivo 

 uvědomuje si vývoj společnosti od 

nejstarších vynálezů po současnost 

vynález kola, parní stroj, spalovací motor, 

teploměr 

přírodniny, suroviny a jejich původ 

zkoumání vlastností látek (skupenství, 

rozpustnost, barva, zápach) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Komuniční a slohový výcvik 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

M (3. ročník): Počítání v oboru do 100 

M (3. ročník): Malá násobilka 

M (3. ročník): Geometrie 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

PČ (3. ročník): Práce montážní a demontážní 

Z:  
PČ (3. ročník): Práce montážní a demontážní 

AJ (3. ročník): Věci 

M (3. ročník): Jednotky délky 

M (3. ročník): Geometrie 

AJ (4. ročník): Co dávají v televizi 

ŽIVÁ PŘÍRODA 

výstupy učivo 

 pozoruje přírodu podle jednotlivých 

přírodních společenstev 

 na základě přímého pozorování 

vytváří kolekce přírodnin 

 uvědomuje si stavbu těla vybraných 

rostlin a živočichů 

rostliny, dřeviny a byliny, jejich stavba těla, 

užitkové rostliny 

živočichové – obratlovci a bezobratlí, stavba  

těla 

život v přírodních společenstvech – les, pole, 

louka, rybník 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Komuniční a slohový výcvik 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

ČJ (3. ročník): Písemný projev 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

Pr (3. ročník): Neživá příroda 

HV (3. ročník): Vokální činnosti 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

PČ (3. ročník): Pěstitelské činnosti 

Z:  
ČJ (3. ročník): Větné celky 

ČJ (3. ročník): Nauka o slově 

ČJ (3. ročník): Vyjmenovaná slova 

ČJ (3. ročník): Druhy slov 

ČJ (3. ročník): Komuniční a slohový výcvik 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

ČJ (3. ročník): Písemný projev 

PČ (3. ročník): Práce drobným materiálem - přírodniny 

PČ (3. ročník): Pěstitelské činnosti 

VV (3. ročník): Strukturální a prostorové kompozice 

VV (3. ročník): Barvy a jejich kombinace 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

AJ (3. ročník): Domácí mazlíčci 

AJ (3. ročník): Zvířata 

AJ (4. ročník): Úžasná zvířata 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

výstupy učivo 

 rozlišuje látky pevné. kapalné a 

plynné 

 vnímá Zemi jako planetu Sluneční 

soustavy 

 pojmenuje koloběh vody v přírodě 

 sleduje teplotu vzduchu a umí ji 

vesmír – Sluneční soustava, Slunce – hvězda, 

Země – planeta, Měsíc – oběžnice 

voda – koloběh vody, vzduch – složení 

vzduchu 

horniny a nerosty – žula, vápenec, pískovec 

uhlí a jeho těžba na Ostravsku 



změřit 

 získá obecné informace o horninách 

a nerostech, některé pojmenuje 

 chápe význam půdy, vody a vzduchu 

pro člověka a důležitost jejich 

ochrany 

půda 

ochrana životního prostředí 

ekologie – třídění odpadů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Literární výchova 

ČJ (3. ročník): Vlastní jména 

VV (3. ročník): Strukturální a prostorové kompozice 

Z:  
ČJ (3. ročník): Druhy slov 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

LIDSKÉ TĚLO 

výstupy učivo 

 získá elementární znalosti o lidském 

těle, lidských smyslech 

 respektuje možnosti každého 

jedince, získá základní poučení o 

rodinné výchově 

etapy lidského vývoje – novorozenec atd. 

části těla – kostra, svaly, kůže, krevní oběh, 

dýchací soustava, trávicí ústrojí, lidské smysly 

a mozek 

zásady správné výživy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 



 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Vlastní jména 

ČJ (3. ročník): Komuniční a slohový výcvik 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

M (3. ročník): Jednotky délky 

HV (3. ročník): Hudebně - pohybové činnosti 

PČ (3. ročník): Příprava jednoduchých pokrmů 

Z:  
ČJ (3. ročník): Písemný projev 

AJ (3. ročník): Vzhled člověka 

AJ (3. ročník): Tělo 

PČ (3. ročník): Příprava jednoduchých pokrmů 

AJ (4. ročník): Zdraví 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

výstupy učivo 

 předvádí telefonování na linky 

tísňového volání 

 reaguje v případě požáru, úrazu 

nebo dopravní nehody, přivolá 

pomoc 

 poskytuje elementární pomoc v 

krizových situacích 

poskytování první pomoci – základy 

lékárnička 

cvičný poplach 

chování při dopravní nehodě, při úrazu, 

při setkání s neznámými lidmi, při požáru, 

povodni 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Komuniční a slohový výcvik 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 



výstupy učivo 

 uplaňuje bezpečně dopravní 

pravidla pro chodce 

dopravní značky pro chodce a cyklisty 

(výstražné, zákazové, příkazové  

a informativní) 

lekce na dopravním hřišti 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Literární výchova 

M (3. ročník): Geometrie 

VV (3. ročník): Barvy a jejich kombinace 

Z:  
VV (3. ročník): Strukturální a prostorové kompozice 

Vla (4. ročník): Dopravní výchova 

STÁT A MY 

výstupy učivo 

 vyjmenuje nejdůležitější státní 

symboly ČR 

 rozlišuje křesťanský a ateistický 

význam Vánoc a Velikonoc 

moje vlast Česká republika, státní symboly, 

státní svátky, významné dny 

křesťanské a ateistický význam Vánoc a 

Velikonoc 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Vlastní jména 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

HV (3. ročník): Vokální činnosti 

HV (3. ročník): Poslechové činnosti 

VV (3. ročník): Výtvarné techniky 

VV (3. ročník): Barvy a jejich kombinace 

PČ (3. ročník): Práce s papírem a kartonem 

PČ (3. ročník): Práce drobným materiálem - přírodniny 

4. 4. 2. Vlastivěda 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

- vyučuje se ve 4. a 5. ročníku po dvou vyučovacích hodinách týdně v kmenových třídách a 

počítačové 

učebně 

- vlastivěda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět 

Ve vlastivědě se realizují tři okruhy: 

1. Místo, kde žijeme 

2. Lidé kolem nás 

3. Lidé a čas 

Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce. 

Vlastivěda je zaměřena na chápání organizace života v obci a ve společnosti, praktické 

poznávání 

místních i evropských skutečností, postupné rozvíjení vztahu k rodnému kraji a vlasti, 

orientaci  

na mapě České republiky i Evropy, upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, 

seznamování se se základními právy a povinnostmi ve společnosti i ve světě. Dále na 

orientaci 

v časové přímce, přiřazování významných historických událostí a utváření národního cítění 

a evropanství. 

Součástí výuky jsou exkurze do Slovanského hradiště v Chotěbuzi - Podoboře, středověkého 

hradu Hukvaldy, frýdeckého zámku, jeskyně Šipky na Štramberku. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které ve vlastivědě směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- zařazujeme do výuky různorodé metody a formy činnosti, které žákům umožní organizovat 

vlastní učení 

- organizujeme vycházky a exkurze k probíranému učivu 

- zadáváme žákům projekty a referáty a tím vytváříme podmínky pro prezentaci výsledků 

vlastní práce 

Kompetence k řešení problémů: 

- umožňujeme žákům, aby sami vyhledávali informace v encyklopediích, na internetu apod. 

- navozujeme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastních zkušeností a 

uplatňují mezipředmětové vztahy, umí problém pojmenovat a stanoví způsoby řešení 



Kompetence sociální a personální: 

- předkládáme žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vedeme je k jejich 

dodržování 

- klademe důraz na spolupráci žáků v týmech 

- motivujeme je k prožití úspěchu 

Kompetence komunikativní: 

- rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky 

- podněcujeme žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních 

prostředků 

Kompetence občanská: 

- vedeme žáky k základnímu chápání uspořádání lidských společností 

- umožňujeme žákům zapojení do života třídy a školy 

- vedeme žáky k dodržování školního řádu 

Kompetence pracovní: 

- zdůrazňujeme nutnost správně organizovat svou práci a dodržovat pravidla bezpečnosti 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

výstupy učivo 

 vysvětlí polohu svého bydliště 

 určí světové strany na mapě a v 

přírodě 

 rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map 

 pracuje s mapou místní krajiny 

 charakterizuje stav životního 

prostředí 

naše nejbližší okolí, místní oblast a krajina 

přírodní tvářnost místní krajiny, atraktivita 

cestovního ruchu, náš region v minulosti, 

pověsti (pověsti, události, předkové) 

regionální tradice, zvláštnosti, lidová tvorba 

orientace, světové strany, kompas, zásady 

pobytu v přírodě 

mapa, druhy map, čtení z mapy a orientace  

na mapě 

města v ČR – Praha, Brno, Ostrava 

pohoří, vodstvo, sousední státy, chráněné 

oblasti ČR, CHKO Beskydy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Literární výchova 

M (4. ročník): Práce s daty, tvorba grafů a tabulek 

Z:  
ČJ (4. ročník): Nauka o slově, pravopis 

ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (4. ročník): Literární výchova 

VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností 

AJ (5. ročník): Místa 

STÁT A STÁTNÍ ZŘÍZENÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje hl. orgány státní moci a 

některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

domov, vlast, národ, soužití národností, 

národní bohatství 

česká státnost, státní symboly, svátky, 

instituce, 

státoprávní pojmy 

významné osobnosti politického života, 

nejdůležitější politické strany 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
HV (4. ročník): Poslechové činnosti 

VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností 

Z:  



AJ (4. ročník): Počasí 

ČESKÁ REPUBLIKA V EVROPĚ 

výstupy učivo 

 vyhledává jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a sídlištích 

lidí na mapách ČR 

sousední státy, jejich poloha a hlavní města 

Česká republika na mapě Evropy 

oblasti ČR (zemědělské, průmyslové a 

rekreační) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
M (4. ročník): Práce s daty, tvorba grafů a tabulek 

Z:  
ČJ (4. ročník): Nauka o slově, pravopis 

ČJ (4. ročník): Literární výchova 

AJ (4. ročník): Ahoj 

M (4. ročník): Počítání v oboru přirozených čísel do 1 000 000 

OBRAZY Z ČESKÝCH DĚJIN 

výstupy učivo 

 rozezná současné a minulé 

 orientuje se v hlavních historických 

událostech minulosti naší vlasti do r. 

1848 s využitím regionálních 

specifik 

nejstarší osídlení ČR, Cyril a Metoděj, Velká 

Morava, Staré pověsti české, počátky  

křesťanství a českého státu 

Přemyslovci, sv. Václav, Přemysl Otakar II., 

Lucemburkové, Karel IV. 

husitství, Jiří z Poděbrad, Jan Hus, Jan Žižka 

doba pobělohorská, J. A. Komenský, 

Habsburkové, Marie Terezie a Josef II. 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Literární výchova 

Z:  
ČJ (4. ročník): Literární výchova 

M (4. ročník): Práce s daty, tvorba grafů a tabulek 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 uplatňuje základní dopravní 

předpisy pro cyklisty 

dopravní předpisy pro cyklisty 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Dopravní výchova 

VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností 

Z:  
Vla (5. ročník): Dopravní výchova 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

ČESKÁ REPUBLIKA V EVROPĚ 

výstupy učivo 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních cest 

státní symboly EU (Den Evropy, vlajka 

Evropy, hymna Evropy) 



 rozpozná ve svém okolí jednání a 

chování, která už tolerovat nemůže 

a která porušují základní lidská 

práva nebo demokratické principy 

 rozlišuje základní formy vlastnictví, 

používá peníze v běžných situacích 

 rozlišuje základní rozdíly mezi 

jednotlivci a obhájí při konkrétních 

činnostech své názory 

 získává základní přehled o 

fungování Evropské unie 

soužití národů v EU, státoprávní pojmy EU 

(Evropský parlament, komise, rada ministrů, 

soudní dvůr, účetní dvůr a centrální banka 

členské státy EU, různá státní zřízení 

základní lidská práva a povinnosti, protiprávní 

jednání 

vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, 

společné 

peníze, měna v ČR, EU 

základní globální a sociální problémy, 

problémy konzumní společnosti, rasová  

nesnášenlivost, problematika životního 

prostředí 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Literární výchova 

HV (5. ročník): Vokální činnosti 

HV (5. ročník): Poslechové činnosti 

Z:  
ČJ (5. ročník): Náš národní jazyk 

ČJ (5. ročník): Literární výchova 

ELEMENTÁRNÍ ZEMĚPIS SVĚTA 



výstupy učivo 

 vyjmenuje, vyhledá a porovná na 

mapách významné evr. státy, města 

a střediska cestovního ruchu 

 vyhledá na mapě světa jednotlivé 

světadíly a oceány na Zemi 

 využívá knihoven, encyklopedií a 

internetu jako informačních zdrojů 

práce s mapou, Evropa – členitost 

svět – orientační seznámení s polohou 

světadílů 

a oceánů na Zemi 

evropské státy, hl. města, orientace na mapě, 

čtení z mapy 

začlenění ČR do Evropy, do EU 

Slovenská republika – náš nejbližší soused 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
M (4. ročník): Počítání v oboru přirozených čísel do 1 000 000 

M (5. ročník): Práce s daty, vztahy a závislosti 

Z:  
Pří (5. ročník): Rozmanitost podmínek ne Zemi 

OBRAZY Z ČESKÝCH DĚJIN 

výstupy učivo 

 srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce 

předků v minulosti a současnosti s 

využitím regionálních specifik 

 chápe historické důvody pro 

zařazení státních svátků a 

významných dnů 

národní obrození, revoluční rok 1848 

vznik Rakousko – Uherska, 1. sv. válka 

T. G. Masaryk, demokratické principy, vznik 

Československa, rozpad Rakousko – Uherska 

2. sv. válka – totalitní režim, obnovení  

demokracie 

vznik ČR, Václav Havel, demokratické  

principy 

státní svátky, významné dny v kalendáři 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 



přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Literární výchova 

HV (5. ročník): Poslechové činnosti 

Z:  
ČJ (5. ročník): Náš národní jazyk 

ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (5. ročník): Literární výchova 

VV (5. ročník): Působení výtvarného umění na tvorbu dětí 

M (5. ročník): Počítání v oboru přirozených čísel větších než 1 000 000 

M (5. ročník): Práce s daty, vztahy a závislosti 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 dodržuje dopravní předpisy jako 

chodec i cyklista 

dopravní testy z oblasti pravidel pro cyklisty 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
Vla (4. ročník): Dopravní výchova 

VV (5. ročník): Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě 

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

TV (5. ročník): Pohybové hry 

Z:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

VV (5. ročník): Volná malba, kresba, comics, reklama 

4. 4. 3. Přírodověda 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

- vyučuje se ve 4. a 5. ročníku po dvou vyučovacích hodinách týdně v kmenových třídách a 

počítačové 

učebně 

- přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět opírající se o vybrané 

poznatky z různých přírodovědných oborů 

Je členěna do těchto tématických okruhů: 

1. Rozmanitost přírody 

2. Člověk a jeho zdraví 



Přírodověda je svým pojetím zaměřena na to, aby v procesu výuky žáci získavali hodnotné 

vědomosti 

a dovednosti a rozvíjely se jejich schopnosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, 

člověka 

a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije.  

Žáci budou získávat základní vědomosti o Zemi, člověku a technice, budou poznávat základní 

jevy 

a vztahy v přírodě, souvislosti mezi organismy i mezi člověkem a ostatní biosférou. Vytváří 

si kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví, zdravému způsobu života i k ochraně životního 

prostředí jako celku. 

Získají základní dovednosti při ochraně člověka za mimořádných událostí. 

Součástí výuky je exkurze do planetária a na vodní nádrž Šance. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které ve vlastivědě směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- vytváříme způsoby, metody a činnosti, které žákům umožní organizovat a řídit vlastní učení 

- umožňujeme žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu 

- organizujeme výlety nebo exkurze k danému tématu 

- zadáváme žákům projekty a referáty k probíranému učivu 

Kompetence k řešení problémů: 

- zařazujeme metody, které mohou vést žáky k řešení problémů a směřovat je k jejich 

ověřování či srovnávání 

- vyhledáváme informace vhodné k řešení zadaných úkolů 

- vedeme žáky k tomu, aby vnímali problémové situace, učíme je rozpoznávat je a řešit 

Kompetence komunikativní: 

- vyžadujeme od žáků používání správné terminologie 

- rozšiřujeme slovní zásobu v osvojovaných tématech 

- podněcujeme žáky k vyjadřování svých myšlenek, poznatků, dojmů a reagování na názory 

a podněty jiných 

Kompetence sociální a personální: 

- klademe důraz na práci v týmu a vytváření pravidel pro jeho činnost 

- učíme respektovat názory a zkušenosti druhých a navozovat sebekritiku 

- nabízíme žákům vhodné aktivity, aby si vytvořili pozitivní představu o sobě samém 

Kompetence občanská: 

- budujeme u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- seznámíme žáky, jak poskytovat pomoc sobě i druhým v krizových situacích 

- podněcujeme k chápání rozdílů mezi lidmi a učíme žáky tolerantnímu a asertivnímu chování 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence pracovní: 

- nabízíme žákům možnost pozorovat, manipulovat a experimentovat 

- vyžadujeme správné způsoby užití pomůcek a techniky 

- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI 

výstupy učivo 



 popíše způsob života některých 

živočichů a rostlin 

význam vzduchu, slunečního záření, vody 

a půdy 

rozmanitost podmínek života na Zemi 

živočichové a rostliny 

přizpůsobení živých organismů změnám 

prostředí během roku 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
M (4. ročník): Práce s daty, tvorba grafů a tabulek 

ČLOVĚK A JEHO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

výstupy učivo 

 uvědomuje si význam svalů a 

činnost srdce 

 orientuje se v zásadách poskytování 

první pomoci 

 ukáže a pojmenuje na modelu 

lidského těla některé vnitřní orgány 

 řídí se zásadami péče o zdraví a 

snaží se je uplatňovat v životě 

odlišnost člověka od ostatních živočichů, 

životní prostředí člověka 

soustavy a ústrojí lidského těla 

správná životospráva 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 



Do:  
ČJ (4. ročník): Písemný projev 

PČ (4. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 

PČ (4. ročník): Příprava pokrmů, stolování 

Z:  
ČJ (4. ročník): Tvarosloví 

ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

PČ (4. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 

PČ (4. ročník): Příprava pokrmů, stolování 

VV (4. ročník): Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, světlo, barva 

VV (4. ročník): Malba 

M (4. ročník): Práce s daty, tvorba grafů a tabulek 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

výstupy učivo 

 charakterizuje některá přírodní 

společenstva 

 pojmenuje a zařadí běžně se 

vyskytující živočichy v jednotlivých 

společenstvech 

 rozlišuje běžné zemědělské plodiny a 

jejich použití 

třídění rostlin a živočichů podle stavby těla 

a rozmnožování 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Písemný projev 

PČ (4. ročník): Pěstitelské činnosti - pěstování rostlin 

Z:  
PČ (4. ročník): Pěstitelské činnosti - pěstování rostlin 

VV (4. ročník): Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, světlo, barva 

VV (4. ročník): Malba 

AJ (4. ročník): Počasí 

PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVA, LES 

výstupy učivo 



 vysvětlí, co jsou rostlinná patra 

 v lese uplatňuje zásady správného 

chování v přírodě 

les, lesní podrost, stromy, živočichové 

význam pro člověka, vzájemné vztahy rostlin, 

hub a živočichů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Písemný projev 

ČJ (4. ročník): Literární výchova 

CHRÁNÍME SVÉ PROSTŘEDÍ 

výstupy učivo 

 snaží se myslet ekologicky a umí 

třídit odpad 

ochrana vody vzduchu a půdy 

ekologie 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
M (4. ročník): Práce s daty, tvorba grafů a tabulek 

PČ (4. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 

Z:  
ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

VV (4. ročník): Výtvarné vyjádření na základě osobních zkušeností 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

výstupy učivo 



 má upevněny v paměti telefonní 

čísla tísňového volání 

 rozezná pojem evakuace 

obyvatelstva, evakuační zavazadlo 

telefonní čísla tísňového volání 

možné přírodní katastrofy 

varovné signály 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Z:  
ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ 

výstupy učivo 

 rozezná vztahy mezi mezi rostlinami 

podle rozmnožování a stavby těla 

 uvědomuje si propojenost prvků 

živé a neživé přírody a princip 

rovnováhy přírody 

 nachází souvislost mezi přírodou a 

činností člověka 

třídění živočichů a rostlin 

rovnováha v přírodě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  



ČJ (5. ročník): Písemný projev 

M (5. ročník): Práce s daty, vztahy a závislosti 

ZEMĚ A VESMÍR 

výstupy učivo 

 vysvětlí rozdělení času a střídání 

ročních období 

 chápe Zemi jako součást vesmíru 

 zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, 

družice, zemská přitažlivost 

Sluneční soustava, roční období, střídání 

dne a noci 

hvězdy a planety 

Země a Měsíc 

gravitační a magnetická síla 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (5. ročník): Písemný projev 

M (5. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

M (5. ročník): Desetinná čísla 

VV (5. ročník): Práce ve dvojicích a skupinách 

PČ (5. ročník): Práce s papírem a kartonem 

Z:  
ČJ (5. ročník): Písemný projev 

VV (5. ročník): Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě 

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

M (5. ročník): Počítání v oboru přirozených čísel větších než 1 000 000 

M (5. ročník): Desetinná čísla 

ROZMANITOST PODMÍNEK NE ZEMI 

výstupy učivo 

 prakticky třídí organismy do 

známých skupin za pomoci 

jednoduchých klíčů a atlasů 

 uvědomuje si prospěšnost a 

škodlivost zásahu člověka do 

přírody a krajiny a umí uvést 

příklad 

počasí a podnebí 

základní oblasti Země 

rozmanitost přírody v Evropě a ve světě 

ochrana přírody 



 dokáže pozorovat živočichy a 

rostliny a zapsat výsledky 

pozorování 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
Vla (5. ročník): Elementární zeměpis světa 

Z:  
ČJ (5. ročník): Stavba slova a pravopis 

LIDSKÉ TĚLO 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojem potravní řetězec a 

potravinová pyramida 

 přiřadí jednotlivé orgány lidského 

těla k jeho soustavám a zná jejich 

funkci 

 orientuje se ve vývoji člověka před a 

po narození 

 dokáže dramaticky znázornit 

odmítání návykových látek 

 sestrojí jednoduchý denní jídelníček 

se zásadami zdravé výživy 

 uplatňuje společenská pravidla 

chování k opačnému pohlaví a 

dospělým lidem 

 chápe bezpečné sexuální chování 

soustavy lidského těla 

správná výživa, životospráva 

návykové látky, prevence závislosti, 

odvykání a odborná pomoc 

změny v dospívání, partnerství, rodičovství 

sexuální zneužívání 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 



 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
VV (5. ročník): Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností - pohyb těla, akční tvar malby a kresby 

PČ (5. ročník): Příprava pokrmů 

Z:  
PČ (5. ročník): Příprava pokrmů 

VV (5. ročník): Volná malba, kresba, comics, reklama 

VV (5. ročník): Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě 

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

AJ (5. ročník): Lidé 

JEDNODUCHÁ TECHNIKA, STROJE A ELEKTRICKÁ ENERGIE 

výstupy učivo 

 zvládne jednoduchý pokus 

 popíše a vysvětlí výsledky pokusu 

funkce a mechanika jednoduchých strojů 

uplatnění elektrické energie v současnosti 

obnovitelné zdroje energie 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
M (5. ročník): Práce s daty, vztahy a závislosti 

PČ (5. ročník): Konstrukční činnosti, práce dle návodu a předlohy 

Z:  
PČ (5. ročník): Konstrukční činnosti, práce dle návodu a předlohy 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

výstupy učivo 

 uvědomuje si nebezpečnost požáru 

při zacházení s elektrickými 

spotřebiči 

 ví, co je terorismus a anonymní 

nebezpečí terorismu 

chování při výpadcích el. proudu při bouřkách 

a požárech 

příčiny požárů 



oznámení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

4.5. Člověk a společnost 

4. 5. 1. Dějepis 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Výuka českých dějin navazuje na znalosti osvojení v předmětu vlastivěda na I. stupni ZŠ. Na 

II. stupni ZŠ se dějepis vyučuje jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku dvě hodiny týdně. 

Výuka je realizována nejčastěšji v kmenové třídě, probíhá však také v žákovské knihovně a v 

prostorách IC, kde je možnost využívání DVD a CD techniky. S výjimkou 6. ročníku 

preferujeme tematické celky týkající se učiva českých a evropských dějin. Sledovaným cílem 

je funkčním způsobem zasadit národní dějiny do celku dějin světových a jesně nastínit obecné 

dějinné vývojové tendence. Důraz je přitom kladen na schopnost žáka odhalit a definovat 

přičiny a následky jednotlivých historických událostí a jevů a na pochopení dějinné 

podmíněmosti moderní společnosti. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis tedy 

směřuje k :  

- rozvíjení vlastního historického vědomí 

- vnímání obrazů hlavních vývojových linií 

- získávání orientace v historickém čase 

- pochopení souvoslostí dějinných událostí a procesů 

- chápání kulturní rozmanitosti světa 

- utváření pozitivního hodnotového systému 

Mezi kompetencemi v předmětu dějepis jednoznačně převládá řešení problému, 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 předmětu 

založeném na přirovnávání, srovnávání a hodnocení dějinných jevů a následném zaujímání 

postojů k dané problematice. Roli zde hraje také citovost ve smyslu národní, sociální a 

umělecké empatie. Preferujeme aktivizující metody směřující ke kooperativnímu vyučování. 

Výuka je dle možnosti podpořena návštěvami kulturních institucí a rozmanitých 

doprovodných akcí. 

Výchovné a vzdělávací strategie 



Kompetence k učení 

- nabízíme řadu aktivačních metod k přiblížení učební problematiky 

- důraz klademe na osvojení základních pojmů a termínů, na práci s textem 

- využíváme různé zdroje informací ( encyklopedie, atlasy, internet, časopisy) 

- umožňujeme žákům vyhledávat informace v těchto zdrojích, objektivně je zpracovávat, 

třídit, hodnotit 

- snažíme se o individuální přístup k žákům, aby i méně nadaný žák prožil uspokojení z 

nabytých vědomostí 

- organizujeme pro žáky soutěže, připravujeme projekty 

- klademe důraz na české dějiny 

Kompetence k řešení problému 

- spojujeme historické události se situacemi z praktického života, čerpáme z vlastních 

zkušeností žáků 

- efektivně využíváme získané informace k řešení problémových situací 

- vyžadujeme jasnou a jednoznačnou formulaci problému 

- používáme metody již osvojené i v jiných oblastech vzdělávání 

- vytváříme prostor k porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních 

praktických zkušeností 

- předkládáme náměty k samostatnému uvažování a řešení 

Kompetence komunikativní 

- snažíme se pěstovat kultivovanou mluvu, vhodnou komunikaci s učiteli a spolužáky, 

logické, věcné vyjadřování 

- dáváme prostor k obhajování a argumentaci vlastních názorů, ale zárověň k poslouchání 

názorů jiných 

Kompetence sociální 

- snažíme se naučit základům týmové práce 

- dle potřeby zařazujeme do výuky různé formy skupinové práce 

- podporujeme vzájemnou pomoc při učení mezi spolužáky a respektování společně 

dohodnutých pravidel 

- zařazujeme prožitkové programy 

- pěstujeme v žácích úctu a lásku k historickým osobnostem, k hrdosti na vlastní historii a 

umožňujeme čerpat poučení z historie 

Kompetence občanské 

- pěstujeme v žácích respekt k názorům druhých 

- snažíme se respektovat individuální rozdíly národů, kultur 

- poskytujeme možnosti seznámení žáků s kulturami jiných národů a etnik 

- podněcujeme žáky k vlastenectví a hrdosti na vlastní občanství 

- důraz klademe na etické hodnoty 

- vytváříme základní vztah k umění a k uměleckým dílům, k výtvorům lidského ducha i 

materiální kultury 

Kompetence pracovní 

- sna\žíme se o vštípení základů samostatné systematické práce 

- klademe důraz na práci s dějepisným materiálem ( mapy, encyklopedie, atlasy) 

- pěstujeme v žácích schopnost objektivního sebehodnocení 

- výběrem volitelných témat pomáháme žákům při profesní orientaci 

- podněcujeme žáky k efektivnímu využití času stráveného ve škole, k organizování vlastní 

práce 

- dle možností výuku doplňujeme o praktické exkurze 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 



ÚVOD DO DĚJEPISU 

výstupy učivo 

 osvojuje si práci s časovou přímkou 

 osvojuje si základní periodizaci 

dějin 

 dokáže pracovat s pojmy prostor a 

čas 

 uvádí konkrétní příklady zdrojů 

informací o minulosti 

 pojmenovává instituce, kde jsou 

informace shromažďovány 

minulost, dějiny, dějepis 

čas 

historické prameny 

archeologie 

periodizace dějin 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

PRAVĚK 

výstupy učivo 

 rozpoznává vývojová stadia člověka 

 seznamuje se se způsoby obživy a 

soužití lidí 

 popíše výrobu kamenných nástrojů 

 uvede důkazy o životě lidí doby 

kamenné na našem území 

 chápe podmínky a důsledky 

přechodu k zemědělství a 

dobytkářství 

 popíše vlastními slovy život 

zemědělců 

 chápe důsledky vzniku řemesel a 

počátky zpracování kovů pro 

lidskou společnost 

periodizace pravěku 

první lidé 

doba ledová 

počátky řemesel 

první zemědělci 

společnost, způsob života lidí, počátky kultury 

doba bronzová 

doba železná 

pravěk v českých zemích 

Keltové 

Germáni 

Slované 



 chápe důsledky oddělení řemesel od 

zemědělství jako základní podmínku 

pro rozvoj obchodu 

 popíše výrobu bronzu a bronzových 

nástrojů 

 uvede příklady nálezů bronzových 

předmětů v našich zemích 

 uvědomuje si nerovnoměrnost 

vývoje v jednotlivých oblastech 

světa a chápe jeho kulturní 

rozmanitost 

 vyjmenuje příklady archeologických 

kultur u nás, archeologická naleziště 

v našich zemích  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (6. ročník): Zvuková stránka jazyka 

Př (6. ročník): Planeta Země 

Př (6. ročník): Projevy života na Zemi 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

VV (6. ročník): Kresba 

VV (6. ročník): Prostorová tvorba 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 



VV (6. ročník): Kresba 

VV (6. ročník): Malba 

VV (6. ročník): Prostorová tvorba 

STAROVĚK I. 

výstupy učivo 

 rozpozná souvislost mezi přírodními 

podmínkami a vznikem prvních 

velkých zemědělských civilizací  

 uvede nejvýznamnější památky, 

které se staly součástí světového 

kulturního dědictví  

oblasti starověkého východu, charakteristika 

vývoj společnosti 

náboženské představy 

počátky písma a kultury 

přínos starověkých civilizací 

Mezopotámie, Egypt 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Krychle a kvádr 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

STAROVĚK II. - ŘECKO 

výstupy učivo 

 porovnává formy vlády a postavení 

společenských skupin v jednotlivých 

přírodní podmínky, zemědělství, obchod 

kořeny řecké civilizace 



státech 

 vysvětluje podstatu antické 

demokracie 

 uvědomuje si prolínání kulturních 

vlivů 

 demonstruje na konkrétních 

příkladech přínos antické kultury a 

uvede osobnosti antiky 

 uvede příklady památek starověké 

řecké kultury 

archaické a klasické období 

Athény, Sparta, Makedonie 

vzdělanost, kultura, sport, helénismus, 

olympiáda 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Trojúhelník 

Vko (6. ročník): Národ a vlast 

F (6. ročník): Veličiny a jejich měření 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

VV (6. ročník): Kresba 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

TV (6. ročník): Sportovní hry 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

TV (6. ročník): Atletika 

TV (6. ročník): Gymnastika 

STAROVĚK III. - ŘÍM 

výstupy učivo 

 učí se chápat jednotlivé formy státní 

moci 

 popisuje s pomocí mapy územní 

rozsah římské říše 

přírodní podmínky, osídlení, zemědělství, 

obchod 

království 

republika 



 uvede příklady práv a povinností 

římského občana v době republiky a 

v době císařství 

 dokáže porovnávat barbarské 

civilizace se světem antiky 

 uvědomuje si rozdílný vývoj v 

různých částech Evropy  

 uvede příklady přínosu římské 

kultury pro evropskou civilizaci 

císařství 

počátky křesťanství 

římská kultura 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
Vko (6. ročník): Národ a vlast 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

VV (6. ročník): Kresba 

VV (6. ročník): Malba 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

TV (6. ročník): Sportovní hry 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

RANÝ STŘEDOVĚK 

výstupy učivo 



 osvojuje si periodizaci středověku 

 seznamuje se s uspořádáním 

společnosti raně feudálního státu, s 

formováním národních států 

 popíše běžný způsob života a 

povinnosti jednotlivých skupin 

obyvatel 

 chápe úlohu křesťanství a víry v 

životě středověkého člověka 

 objasní vznik Velkomoravské říše, 

zhodnotí její politický a kulturní 

význam 

 rozlišuje pověsti, týkající se počátků 

českého státu, od historicky 

prokázaných skutečností 

 popíše vývoj českého státu ( 

knížectví, království) 

 uvede typické znaky a nejznámější 

památky románské kultury u nás 

společnost a její dělení, panovník, šlechta, 

rytíři 

formování prvních státních celků  

Francká, Byzantská, Arabská říše 

Velká Morava 

české země - doba knížecí, první králové 

kultura raného středověku ( románská kultura 

) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Literární výchova 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Z:  
Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

VV (7. ročník): Malba 

VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK 

výstupy učivo 

 porovná způsob života v raném a společnost a její vývoj, venkov, město 



vrcholném středověku 

 dokáže popsat typy měst 

 zhodnotí přínos objevných plaveb i 

jejich negativní důsledky 

 dokáže vyjmenovat české krále z 

rodu Přemyslovců a klíčové události 

spojené s jejich vládou 

 vysvětlí pojem dědičný královský 

titul 

 vyjmenuje v chronologickém pořadí 

všechny lucemburské krále na 

českém trůně 

 zvlášť si uvědomí a ocení zásluhy 

Karla IV. o rozvoj země a zvýšení 

prestiže českého státu v Evropě 

 objasní příčiny problémů v Evropě i 

českých zemích na konci 14. století 

 zná osobnost Jana Husa, vymezí 

význam husitské tradice 

 zhodnotí osobnost Jiřího z 

Poděbrad, uvědomí si význam jeho 

snahy o vytvoření mírového svazu 

evropských křesťanských států 

 popíše typické znaky gotického 

stavebního slohu, jmenuje 

nejvýznamnější gotické stavby v ČR 

 zhodnotí úrověň vzdělanosti ve 

středověku 

dějiny významných států Evropy 

objevné plavby 

české země - poslední Přemyslovci 

Lucemburkové na českém trůně 

doba Karla IV. 

doba husitská 

Jiří z Poděbrad 

kultura vrcholného a pozdního středověku ( 

gotická kultura ) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 



 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Literární výchova 

Vko (7. ročník): Majetek a vlastnictví 

Vko (7. ročník): Kulturní bohatství 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

RANÝ NOVOVĚK 

výstupy učivo 

 osvojí si periodizaci novověku 

 popíše složení společnosti 

 vysvětlí pojem stavovská monarchie 

 seznámí se s pojmem reformace, 

jejími příčinami a cíli 

 dokáže objasnit vznik habsburské 

monarchie, vysvětlí postavení 

českého státu v ní 

 vysvětlí podstatu humanismu 

 popíše základní znaky renesanční 

architektury 

 objasní příčiny vzniku třicetileté 

války a posoudí její důsledky pro 

Evropu 

společnost raného novověku 

stavovská monarchie 

manufaktury 

reformace a její důsledky 

vývoj evropských států 

dějiny českých zemí v době předbělohorské 

kultura na počátku novověku ( renesance a 

humanismus ) 

třicetiletá válka 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Literární výchova 

Vko (7. ročník): Majetek a vlastnictví 

Vko (7. ročník): Kulturní bohatství 

F (7. ročník): Pohyb tělesa 



Z (7. ročník): Amerika 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

NOVOVĚK - OBDOBÍ 1648 - 1789 

výstupy učivo 

 vysvětluje změny ve vybraných 

zemích Evropy, které charakterizují 

modernizaci společnosti 

 vysvětlí podstatu průmyslové 

revoluce 

 na příkladech z evropských dějin 

konkretizuje absolutismus, 

konstituční monarchii, 

parlamentarismus  

 uvědomuje si postavení českých 

zemí v rámci habsburské monarchie 

 dokáže přiblížit podstatu reforem 

Marie-Terezie a Josefa II. 

 charakterizuje osvícenství a 

osvícenský absolutismus 

 popíše typické znaky barokního 

slohu 

 uvede jména nejdůležitějších 

představitelů baroka 

 vyjmenuje nejznámější barokní 

památky u nás 

společnost - nové typy monarchií 

občanské revoluce 

dějiny významných evropských států 

dějiny českých zemí a habsburské monarchie 

kultura v 17. a 18. století - baroko, rokoko, 

klasicismus 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 



 Kulturní diference 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Literární výchova 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z:  
AJ (8. ročník): Londýn 

Z (8. ročník): Integrace zemí 

NOVOVĚK - OBDOBÍ 1789 - 1815 

výstupy učivo 

 objasní souvislosti mezi událostmi 

francouzské revoluce a 

napoleonských válek na jedné straně 

a rozbití starých společenských 

struktur v Evropě na straně druhé 

 vyhodnotí situaci ve Francii v 

předvečer revoluce, charakterizuje 

absolutistickou monarchii 

 dokáže přiblížit počátek revoluce, 

vysvětlit heslo " Volnost, rovnost, 

bratrství ", Deklaraci práv člověka 

a občana 

 rozlišuje jednotlivé fáze revoluce 

(republiku, jakobínskou diktaturu, 

konzulát)  

 stručně charakterizuje osobnost 

Napoleona Bonaparta, zhodnotí jeho 

vládu 

 dokáže charakterizovat trvalý 

význam Velké francouzské revoluce 

Velká francouzská revoluce 

význam revoluce pro Francii a evropské 

dějiny 

napoleonské války a jejich důsledky pro 

Evropu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 



VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Literární výchova 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Člověk a právo 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Integrace zemí 

NOVOVĚK - OBDOBÍ 1815 - 1848 

výstupy učivo 

 charakterizuje emancipační úsilí 

národů 

 chápe smysl a význam národně-

osvobozeneckého boje 

 objasní pojem průmyslová revoluce 

a předpoklady pro její realizaci 

 uvede hlavní protagonisty 

jednotlivých technických vynálezů 

 uvědomuje si rozvoj průmyslu jako 

předpoklad a katalyzátor 

společenských změn 

 dokáže vyjmenovat národy, žijící v 

habsburské monarchii  

 učí se chápat postavení českých zemí 

v rakouské monarchii i v Evropě 

 uvědomuje si význam 

obrozeneckých snah významných 

osobností 

 dokáže uvést charakteristické znaky 

romantismu, ať už jde o malířství, 

hudbu, či literaturu 

 zná některé významné evropské i 

světové umělce 

 charakterizuje životní styl 

měšťanstva 

společnost - emancipace národů 

průmyslová revoluce  

dějiny významných států v Evropě 

dějiny českých zemí a habsburské monarchie 

národní obrození 

kultura 1. pol. 19. stol. - romantismus, 

biedermeier 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 



 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Literární výchova 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Člověk a právo 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Z (8. ročník): Evropa 

Z:  
Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z (8. ročník): Integrace zemí 

Z (8. ročník): Evropa 

NOVOVĚK - ROK 1848 

výstupy učivo 

 objasní hlavní příčiny revolucí 

 přiblíží jejich průběh 

 zhodnotí, zda se v jednotlivých 

zemích podařilo národům 

dosáhnout cílů, se kterými do 

revolucí vstupovali 

 chápe složitost situace v 

mnohonárodnostní habsburské 

monarchii, uvědomí si změny, které 

revoluce přinesla 

revoluce 1848/1849 v Evropě 

revoluce 1848 v Rakousku a v českých 

zemích 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 



 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Literární výchova 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Vko (8. ročník): Člověk a právo 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Komunikace 

Z (8. ročník): Evropa 

Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

NOVOVĚK - OBDOBÍ 1848 - 1914 

výstupy učivo 

 uvede základní znaky moderní 

občanské společnosti 

 charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin 

 dokáže charakterizovat vědecko-

technický pokrok , osvojí si 

technické vymoženosti konce 19. 

stol. vyjmenuje některé vynálezce a 

objevitele 

 objasní vznik nových států a chápe 

jejich snahu vydobýt si určité 

postavení v Evropě 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace 

a prohloubení nerovnoměrného 

vývoje jednotlivých částí Evropy a 

světa, včetně důsledků, ke kterým 

tato nerovnoměrnost vedla - 

soupeření velmocí, boj o kolonie 

 vysvětlí, jak se změnilo uspořadání 

habsburské monarchie a doloží na 

příkladech rozdílný vývoj státních 

celků monarchie 

 seznámí se s řadou nových 

uměleckých a literárních slohů, 

dokáže uvést představitele 

jednotlivých uměleckých stylů a 

příklady kulurních památek 

spolešnost a její proměny ( emancipace žen) 

technický a vědecký pokrok 

imperialismus a kolonialismus 

dějiny významných států - sjednocení Itálie a 

Německa 

Viktoriánská Anglie 

Krymská válka 

válka Severu proti Jihu 

vznik Rakousko-Uherska 

kultura 2.pol. 19. stol., poč. 20. stol. - secese, 

historizující slohy 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Formy participace občanů v politickém životě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Literární výchova 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z (8. ročník): Svět kolem nás 

Z (8. ročník): Evropa 

Z:  
F (8. ročník): Práce a energie 

(8. ročník): Místní oblast 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

VV (8. ročník): Malba 

Z (8. ročník): Integrace zemí 

NOVOVĚK - OBDOBÍ 1914 - 1918 

výstupy učivo 

 charakterizuje jednotlivé evropské 

mocnosti 

 objasní příčiny vzniku 1. světové 

války, vylíčí její průběh, vysvětlí, 

proč vyhrály dohodové mocnosti  

 uvědomuje si změny, které válka 

přinesla - nové státy, revoluce, 

proměny společnosti 

dějiny významných států, vznik mocenských 

uskupení 

cesta k 1. světové válce 

1. světová válka 

Češi a Slováci v době 1. světové války 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 



 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Literární výchova 

Vko (8. ročník): Rozhodování 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

F (8. ročník): Elektrický proud 

F (8. ročník): Zvukové jevy 

F (8. ročník): Tepelné jevy 

Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

Ch (8. ročník): Chemická reakce 

Ch (8. ročník): Chemické prvky 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Svět kolem nás 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

(8. ročník): Ochrana člověka při mimořádných událostech 

Z:  
(8. ročník): Místní oblast 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z (8. ročník): Integrace zemí 

Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

MODERNÍ DOBA - 1918 - 1948 

výstupy učivo 



 uvědomuje si změnu 

mezinárodněpolitických vztahů - 

vznik komunismu, totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 

 uvědomuje si souvislost mezi 

nepříznivým stavem ekonomiky a 

tendencí řešit problémy extrémními 

způsoby 

 chápe historický rozměr pojmů 

nacionalismus, extremismus, agrese  

 charakterizuje jednotlivé totalitní 

systémy, příčiny jejich nastolení v 

ekonomických a politických 

souvislostech  

 na příkladech demonstruje 

antisemitismus, rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských 

práv 

 seznamuje se s vnitřní a zahraniční 

politikou ČSR 

 zhodnocuje postavení ČSR v 

evropských souvislostech a její 

sociální, politické, hospodářské a 

kulturní prostředí 

 objasňuje období druhé republiky v 

ČSR 

 charakterizuje zřízení protektorátu 

v Čechách a na Moravě 

 získává osobní vztah k odkazu 

účastníků odboje 

 snaží se chápat poválečný vývoj 

ČSR, který vyústil v únorové 

události 1948  

 chápe možnost různé interpretace 

historických faktů a nutnost 

kritického přístupu k nim 

 chápe vznik a problémy existence 

bipolárního světa 

poválečné uspořádání světa 

mezinárodní politická situace Evropy ve 20. 

letech 

vznik ČSR, hospodářský a politický rozvoj 

republiky, sociální a národnostní problémy 

počátky fašistického hnutí 

SSSR v meziválečném období 

světová hospodářská krize a její důsledky 

první projevy fašistické agrese, vznik 

válečných ohnisek 

kultura, věda a technika v meziválečném 

období 

Mnichovská dohoda a její důsledky 

Protektorát Čechy a Morava 

2. světová válka 

Domácí a zahraniční odboj 

mezinárodní konference a poválečné 

uspořádání světa 

poválečné Československo ( 1945 - 1948) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 



 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Literární výchova 

Vko (9. ročník): Občanská společnost 

Vko (9. ročník): Výchova k demokracii 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Vko (9. ročník): Globální problémy lidstva 

F (9. ročník): Jaderná energie 

Ch (9. ročník): Chemické reakce a jejich průběh 

Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

VV (9. ročník): Dějiny umění 

Z:  
VV (9. ročník): Kresba 

AJ (9. ročník): Minulost a přítomnost 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 



VV (9. ročník): Malba 

VV (9. ročník): Grafika a design 

VV (9. ročník): Dějiny umění 

HV (9. ročník): Poslechové činnosti 

MODERNÍ DOBA - POLOVINA 20. STOLETÍ - SOUČASNOST 

výstupy učivo 

 vysvětluje příčiny a důsledky vzniku 

bipolárního světa, uvádí příklady 

střetávání obou bloků 

 vysvětluje a na příkladech dokládá 

mocenské a politické důvody 

euroatlantické, hospodářské a 

vojenské spolupráce 

 seznamuje se s postavením ČSR v 

mezinárodních souvislostech 

 rozpoznává znaky totalitní 

společnosti 

 posuzuje postavení rozvojových 

zemí 

 uvědomuje si postupný rozklad 

východního bloku rozkladem 

komunistických systémů 

 seznamuje se s vnitřní situací v naší 

republice v 80. a 90. letech 

 chápe pojem demokratický režim 

 ujasňuje si začlenění ČR do 

integračního procesu (EU) 

postavení Československa a jeho postupné 

začleňování do sféry vlivu SSSR 

studená válka, rozdělení světa do dvou bloků 

koloniální systém a jeho rozpad, 

mimoevropský svět 

krizové projevy zemí východního bloku 

charakteristika vybraných západních zemí 

krize sovětského impéria a "perestrojka" 

obnova demokracie ve východní Evropě 

rozpad Československa, vznik České 

republiky 

technika, věda a kultura ve 2. polovině 20. 

století 

evropská integrace a globalizace 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 



 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (9. ročník): Literární výchova 

Vko (9. ročník): Stát a hospodářství 

Vko (9. ročník): Občanská společnost 

Vko (9. ročník): Člověk a filozofie 

Vko (9. ročník): Výchova k demokracii 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Vko (9. ročník): Globální problémy lidstva 

F (9. ročník): Jaderná energie 

Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

VV (9. ročník): Dějiny umění 

Z:  
NJ (9. ročník): Můj svět II. 

AJ (9. ročník): Minulost a přítomnost 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Př (9. ročník): Přírodní zdroje 

VV (9. ročník): Grafika a design 

VV (9. ročník): Dějiny umění 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

4. 5. 2. Výchova k občanství 



Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací obor Výchova k občanství je vyučován na druhém stupni a navazuje na výuku 

Prvouky a Vlastivědy na prvém stupni. 

Předmět je vyučován v časové dotaci 1 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku. V 8. a 9. ročníku je 

časová dotace předmětu 2 hodiny týdně, v daných ročnících je do předmětu integrován 

tématický okruh Svět práce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Výuka probíhá většinou 

ve třídách. Pro lepší utváření postojů žáků ke skutečnosti navštěvujeme různé přednášky, 

besedy, exkurze, výstavy a představení. V 6. a 7. ročníku probíhá výuka v klasických 45 

minutových blocích. V 8. a 9. ročníku pak je možné zvolit, s ohledem na organizační 

možnosti školy, formu vyučovánív devadesátiminutových blocích. 

Při výuce předmětu upřednostňujeme takové metody výuky, které umožňují žákovi prožít si 

danou vyučovací jednotku a aktivizovat své znalosti, dovednosti a postoje (hra v rolích, 

týmová práce, skupinová práce, projektové vyučování apod.). 

Vyučovací obor Výchova k občanství směřuje k celkovému formování a rozvoji osobnosti 

dítěte. Napomáhá porozumět vztahům ve společnosti, v kulturním i hospodářském životě. 

Učební obor Výchova k občanství hledá východiska ze současných globálních problémů 

lidstva, vede k úctě k životu a jeho hodnotám, učí žáky respektovat pravidla společenského 

soužití a nést odpovědnost za své jednání. Seznamuje žáky s činností důležitých politických 

institucí a orgánů státní správy. Výchova k občanství otevírá cestu k sebepoznání a přijímání 

pozitivních životních hodnot. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu vedou k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení 

- nabízíme žákům takové metody učení, při kterých aktivně informace vyhledávají a třídí je 

- seznamujeme žáky s používanými symboly, pojmy a termíny a učíme je dávat je do 

souvislosti 

- vybízíme k používání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení 

- učíme žáky propojovat získané poznatky do širších celků a nalézat v nich souvislosti 

Kompetence k řešení problémů: 

- poskytujeme žákům prostor pro kritické myšlení 

- navozujeme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastní zkušenosti a 

úsudku, 

uvědomí si příčiny a důsledky problému a naplánují způsoby řešení 

- motivujeme žáky k divergentním a konvergentním způsobům řešení problémů 

- učíme žáky vnímat nejrůznější celospolečenské problémy, hledat příčiny a jejich souvislosti 

také s ohledem na historický vývoj 

Kompetence komunikativní: 

- poskytujeme žákům prostor pro formulaci svých názorů a myšlenek na dění ve společnosti 

- využíváme forem skupinové a týmové práce a tím učíme žáky komunikovat ve skupině, 

vyslechnout a respektovat názory druhých a obhájit svůj názor ve skupině 

- vybízíme k používání různých postupů při užívání informačních a komunikačních 

prostředků 

- učíme žáky využívat získané komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů s 

ostatními 

Kompetence sociální a personální: 

- požadujeme, aby žáci účinně spolupracovali ve skupině a aby se podíleli na vytváření 

společných pravidel pro práci v týmu 

- učíme žáky utvářet správné postoje k upevňování dobrých mezilidských vztahů 



- podněcujeme žáky, aby se naučili vzájemně si pomáhat a naslouchat 

- snažíme se vytvářet pro žáky prostor ke zvýšení jejich sebeúcty a přijímání pozitivních 

hodnot 

Kompetence občanské 

- seznamujeme žáky se základními principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

- pěstujeme u žáků zodpovědnost při rozhodování a přijímání důsledků v procesu rozhodování 

- u žáků formujeme jejich volní a charakterové rysy 

- nabízíme možnosti řešení různých konfliktů nenásilnou cestou 

- učíme empatii, sounáležitosti a ochotě pomáhat druhým 

- rozvíjíme u žáků národní hrdost a vlastenectví, vztah ke kulturnímu a historickému dědictví 

a kladný vztah k životnímu prostředí 

Kompetence pracovní 

- učíme žáky efektivně si organizovat vlastní práci a zodpovídat za kvalitu jejího provedení 

- motivujeme žáky využívat znalosti, dovednosti a zkušenosti získané ve škole i mimo ni pro 

svůj další rozvoj 

- připravujeme pro žáky takové aktivity, které jsou potřebné pro uskutečnění podnikatelského 

záměru. 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

ROK V JEHO PROMĚNÁCH 

výstupy učivo 

 orientuje se v kalendáři 

 vysvětlí původ a způsoby 

dodržování svátků 

vysvětlí původ a způsoby dodržování 

svátků 

člověk v rytmu času 

cyklus přírody 

denní rytmus 

volný čas 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Z:  



Z (6. ročník): Planeta Země 

DOMOV 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojem domova 

 uvede příklady prvků, které člověku 

pomáhají vytvořit si osobní vztah k 

domovu 

 zhodnotí způsob života ve svém 

bydlišti 

pojem domov 

bydliště a okolí 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

RODINA 

výstupy učivo 

 uvede, jaký význam má postavení 

jedince v rodině 

 objasní, za jakých podmínek je 

možné uzavřít manželství 

 dokáže vysvětlit, jaký význam má 

pro děti, které vyrůstají mimo 

rodinu náhradní rodičovská péče 

 rozlišuje různé formy náhradní 

rodinné vývhovy 

 uvede správné příklady hospodaření 

postavení jedince v rodině 

manželství a rodičovství 

zákon o rodině 

náhradní rodinná výchova 

hospodaření rodiny 



s rodinným rozpočtem 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

ŽIVOT VE ŠKOLE 

výstupy učivo 

 zvládne si zorganizovat svou školní 

práci 

 zná své povinnosti a práva ve škole 

škola, základ života 

povinnosti žáků 

organizace školní práce 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

NÁROD A VLAST 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojem národa z hlediska své 

sounáležitosti k českému národu a 

českému státu 

 uvede příklady významných 

historických osobností našeho 

národa 

 uvede příklady slavných objevů, 

vynálezů a značek, které proslavily 

náš stát 

 umí zhodnotit tradici českého 

jazyka, dokáže uvést příklady našich 

nářečí 

 vysvětlí význam symbolů našeho 

státu a uvede příklady příležitostí, 

při kterých se používají 

pověsti o počátcích národa 

naši slavní předkové 

co nás proslavilo 

mateřský jazyk 

státní symboly, státní svátky 

hlavní město Praha 

výchova k vlastenectví 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Poznávání lidí 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

AJ (6. ročník): Dovolená 

Vkz (6. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

NÁŠ REGION, NAŠE OBEC 

výstupy učivo 

 na příkladech vysvětlí, čím se od 

sebe mohou odlišovat jednotlivé 

regiony 

 uvede příklady nejvýznamnějších 

míst, památek, událostí, osobností ze 

své obce 

 dokáže vysvětlit, jak funguje místní 

samospráva 

 rozlišuje základní problémy v obci, 

ví, který odbor řeší jednotlivé 

náležitosti 

můj region, moje obec 

místní samospráva 

zajímavá a památná místa, známí rodáci 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Z:  
TV (6. ročník): Atletika 

TV (6. ročník): Sportovní hry 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

ETIKETA 

výstupy učivo 

 volí vhodné postupy při 

představování 

 zvládá základní prvky slušného 

chování a dokáže je aplikovat v 

praxi 

pozdravy, představování 

chování v kině, divadle, na koncertě 

chování v restauraci 

formulace při různých příležitostech 

jak se správně píší tituly 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 



 Lidské vztahy 

přesahy 

Z:  
Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

PČ (6. ročník): Příprava pokrmů 

SOLIDARITA 

výstupy učivo 

 zhodnotí a na příkladech doloží 

význam vzájemné solidarity mezi 

lidmi, vyjádří své možnosti, jak 

může v případě potřeby pomáhat 

lidem v nouzi a v situacích ohrožení 

pomoc v nouzi 

solidarita jako morální základ společnosti 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

MAJETEK A VLASTNICTVÍ 

výstupy učivo 



 rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, uvede jejich příklady 

 dokáže správným způsobem 

hospodařit s majetkem 

hospodaření s majetkem 

formy vlastnictví 

sociální politika státu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

přesahy 

Z:  
D (7. ročník): Vrcholný a pozdní středověk 

D (7. ročník): Raný novověk 

PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ A JEHO OCHRANA 

výstupy učivo 

 dokáže se orientovat v základních 

pojmech z oblasti ekologie 

 na příkladech uvede, jakým 

způsobem může člověk přispět k 

ochraně přírody 

poznej svoji krajinu 

chraň svoji krajinu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Formy participace občanů v politickém životě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 



přesahy 

Z:  
Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Antarktida 

Z (7. ročník): Oceány 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

KULTURNÍ BOHATSTVÍ 

výstupy učivo 

 zhodnotí nabídku kulturních 

institucí a cíleně z ní vybírá akce, 

které ho zajímají 

 kriticky přistupuje k mediálním 

informacím, vyjádří svůj postoj k 

působení propagandy a reklamy na 

veřejné mínění a chování lidí 

 porovnává různé druhy a podoby 

kultury 

 respektuje odlišné projevy kultury a 

kulturní zvláštnosti 

 orientuje se v základních typech 

uměleckých slohů 

pojem kultura 

kultura a umění 

umělecké slohy 

kulturní instituce 

kulturní hodnoty a tradice 

vliv masmédií na život člověka 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Z:  
NJ (7. ročník): ABC- První kroky 

RJ (7. ročník): Azbuka 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

D (7. ročník): Vrcholný a pozdní středověk 

D (7. ročník): Raný novověk 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

STÁT A PRÁVO 

výstupy učivo 

 rozlišuje nejčastější typy a formy 

států a na příkladech porovnává 

jejich znaky 

 rozlišuje a porovnává úkoly 

jednotlivých složek státní moci ČR i 

jejich orgánů a institucí, uvede 

příklady institucí a orgánů, které se 

podílejí na správě obcí, krajů a státu 

 objasní výhody demokratického 

způsobu řízení státu pro každodenní 

život občanů 

 na příkladech známých států rozliší 

republiku a monarchii 

 vyloží smysl voleb do zastupitelstev 

v demokratických státech a uvede 

příklady, jak mohou výsledky voleb 

ovlivňovat každodenní život občanů 

právní základy státu - znaky státu, typy a 

formy státu 

vznik státu a právních norem, historické typy 

států 

složky státní moci, jejich orgány a instituce 

moc zákonodárná, výkonná, soudní 

demokratické volby 

principy demokracie - znaky demokratiského 

způsobu rozhodování a řízení státu 

státní správa a samospráva - orgány a instituce 

státní správy a samosprávy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 



 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Z:  
Vkz (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY 

výstupy učivo 

 posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních i 

společných cílů, objasní význam vůle 

při dosahování cílů a překonávání 

překážek 

 přemýšlí o poslání člověka, jeho 

životních potřebách 

 uvede negativní náhražky smyslu 

života 

hledání nového naplnění života 

životní cíle a plány 

člověk a smysl života, náhražky smyslu života 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Z:  
SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

KOMUNIKACE 

výstupy učivo 



 uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních 

situacích, případné neshody či 

konflikty s druhými lidmi řeší 

nenásilným způsobem 

 uvede druhy komunikace 

 dokáže vést rozhovor, respektuje 

vyjádření druhé strany 

 ovláddá základní prvky mimoslovní 

komunikace 

 připraví si vlastní projev, je schopen 

samostatného verbálního výstupu 

mezilidská komunikace 

komunikace verbální a neverbální 

umění hovořit 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Z:  
NJ (7. ročník): ABC- První kroky 

RJ (7. ročník): Azbuka 

NJ (8. ročník): Můj svět 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

D (8. ročník): Novověk - rok 1848 

VV (8. ročník): Prostorová tvorba 

VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

SeČJ (9. ročník): Jazyková výchova 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

výstupy učivo 

 objasní potřebu tolerance ve 

společnosti, respektuje kulturní 

zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 

způsoby chování a myšlení lidí, 

zaujímá tolerantní postoje k 

menšinám 

sociologie - sociální skupiny, sociální 

mobilita, role ve skupině 

přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, 

rovnost a nerovnost, vztahy mezi lidmi, lidská 

nesnášenlivost 



 posoudí a na příkladech doloží 

přínos spolupráce lidí při řešení 

konkrétních úkolů a dosahování 

některých cílů v rodině, ve škole, v 

obci 

 rozpoznává netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extrémistické projevy v 

chování lidí a zaujímá aktivní postoj 

proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti 

 dokáže přijímat přátelství druhých 

lidí a sám přátelství poskytovat 

 uplatňuje vhodné způsoby řešení 

konfliktních situací 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

Z (8. ročník): Evropa 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

D (8. ročník): Novověk - období 1789 - 1815 

D (8. ročník): Novověk - období 1815 - 1848 

D (8. ročník): Novověk - rok 1848 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

Z (8. ročník): Význam a využití geografie 

VV (8. ročník): Kresba 

VV (8. ročník): Malba 

VV (8. ročník): Grafika a design 

VV (8. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

Z (8. ročník): Integrace zemí 



SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

ČLOVĚK A PRÁVO 

výstupy učivo 

 přiměřeně uplatňuje svá práva a 

respektuje práva a oprávněné zájmy 

druhých lidí, posoudí význam 

ochrany lidských práv a svobod 

 chápe jednoduché právní úkony a 

rozumí jejich důsledkům, uvede 

příklady některých smluv 

upravujících občanskoprávní vztahy 

- osobní přeprava, koupě, oprava či 

pronájem věci 

 dodržuje právní ustanovení, která se 

na něj vztahují, a uvědomuje si 

rizika jejich porušování 

 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů 

právní ochrany občanů, uvede 

příklady jejich činností a spolupráce 

při postihování trestných činů 

 rozpozná protiprávní jednání, 

rozliší přestupek a trestný čin, uvede 

jejich příklady 

člověk a řád 

lidská práva - historický vývoj, deklarace 

lidských práv a svobod, dodržování či 

porušování lidských práv 

právní řád ČR - význam a funkce právního 

řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava 

soudů, ústava ČR 

protiprávní jednání - druhy a postihy 

protiprávního jednání, terstní postižitelnost 

práva a povinnosti občanů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 



MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Z:  
AJ (8. ročník): Problémy 

D (8. ročník): Novověk - období 1789 - 1815 

D (8. ročník): Novověk - období 1815 - 1848 

D (8. ročník): Novověk - rok 1848 

ČLOVĚK A MORÁLKA 

výstupy učivo 

 posuzuje jednání člověka na základě 

jeho morálních vlastností 

 respektuje názory druhých, své 

práva uplatňuje přiměřeně s 

ohledem na své okolí 

 uplatňuje morálku na základě 

vlastního přesvědčení 

morální normy společnosti 

morálka a mravnost, vzájemná tolerance 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 



 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

AJ (8. ročník): Problémy 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

D (8. ročník): Novověk - období 1648 - 1789 

D (8. ročník): Novověk - období 1789 - 1815 

D (8. ročník): Novověk - období 1815 - 1848 

D (8. ročník): Novověk - rok 1848 

D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

SEBEPOZNÁNÍ 

výstupy učivo 

 objasní, jak může realističtější 

poznání a hodnocení vlastní 

osobnosti a potenciálu pozitivně 

ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s 

druhými lidmi i kvalitu života 

 posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních i 

společenských cílů, objasní význam 

vůle při dosahování cílů a 

překonávání překážek 

 rozpoznává projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe i u 

druhých lidí, kriticky hodnotí a 

vhodně koriguje své chování a 

jednání 

 popíše, jak lze usměrňovat a 

kultivovat charakterové a volní 

vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, 

překonávat osobní nedostatky a 

pěstovat zdravou sebedůvěru 

úvod do výuky volby povolání, motivace 

osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti 

charakter, vrozené předpoklady, osobní 

potenciál, temperament 

vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání, 

poznávání a posuzování skutečnosti 

jak nás vidí ostatní 

osobní zájmy 

silné a slabé stránky ososbnosti 

způsoby myšlení, paměť 

motorika, manuální zručnost 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 



 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

VV (8. ročník): Malba 

TV (8. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

ROZHODOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 dokáže se rozhodnout na základě 

posouzení svých dovedností, zájmů a 

vlastností 

rozhodování, styly rozhodování 

co vše ovlivňuje jedince při rozhodování 

rozhodování jako proces k realizaci svých cílů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

VV (8. ročník): Kresba 

VV (8. ročník): Malba 

VV (8. ročník): Prostorová tvorba 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 ví, co vše musí zvážit před konečnou 

volbou povolání 

 vytvoří si akční plán pro volbu 

povolání 

 konkrétně pracuje s pojmem 

hierarchie hodnot 

vytvoření akčního plánu 

pracovní příležitosti v našem městě, regionu 

znaky povolání 

návšěva úřadu práce - nabídka oborů 



zaměstnání, vyhledává pracovní 

příležitosti v regionu, pracuje s 

informacemi poskytnutými úřadem 

práce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

MOŽNOSTI ABSOLVENTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

výstupy učivo 

 orientuje se ve struktuře středního 

školství 

 zná možnosti, z jakých si bude 

vybírat svou střední školu 

co dál po základní škole 

případové studie, jaké možnosti volí 

absolventi základní školy 

studium na střední škole, příprava na vysokou 

školu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Z:  



Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

SeČJ (9. ročník): Jazyková výchova 

INFORMAČNÍ ZÁKLADNA PRO VOLBU POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

 popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede 

příklady práv občanů ČR v rámci 

EU i možných způsobů jejich 

uplatňování 

 dokáže se orientovat v náplni 

jednotlivých studijních oborů 

 uvede některé významné 

mezinárodní organizace a 

společenství, k nímž má vztah ČR, 

posoudí jejich význam ve světovém 

dění a popíše výhody spolupráce 

mezi státy 

 dokáže se orientovat v náplni 

jednotlivcýh studijních oborů 

 ví, jakým způsobem může využívat 

služeb poradenských center 

 dokáže se orientovat na trhu práce 

 umí pracovat s potřebnými 

formuláři, které se týkají 

zaměstnání 

 dokáže se orientovat v charakteru a 

druzích pracovních činností 

 vyhodnotí požadavky na výkon 

pracovní činnosti 

náplň studijních a učebních oborů 

poradenské služby 

informace z oboru trhu práce 

formuláře ve světě práce 

hodnoty práce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 



 Občanská společnost a škola 

přesahy 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

ORIENTACE V DŮLEŽITÝCH PROFESNÍCH INFORMACÍCH 

výstupy učivo 

 zná základní strukturu 

nezaměstnanosti ve svém regionu 

 na základě dostupných informací 

dokáže zhodnotit, které profese jsou 

na trhu práce žádané 

 ví, jakým způsobem hledat 

zaměstnání 

mapy povolání 

zpsoby hledání zaměstnání 

nezaměstnanost 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE 

výstupy učivo 

 dokáže vysvětlit rovnost příležitostí 

na trhu práce 

 umí aplikovat základní principy na 

trhu práce 

 uvede příklady nejčastějšího 

porušování rovnosti na trhu práce 

rovnoprávnost 

znevýhodnění lidé na trhu práce 

rasová diskriminace 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Z:  
Z (9. ročník): Kraje České republiky 

ADAPTACE NA ŽIVOTNÍ ZMĚNY 

výstupy učivo 

 zvládne typologii základních 

činností spojených s vlastním 

zaměstnáním 

 umí vytvořit strukturovaný 

životopis 

 ví, jak se správně chovat u 

přijímacího pohovoru 

 umí formulovat žádost o 

zaměstnání, umí reagovat na 

nabídku zaměstnání 

strukturovaný životopis 

pohovor 

jak telefonovat 

formulace žádosti o přijetí 

případové studie 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 



 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

přesahy 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

SVĚT PRÁCE A DOSPĚLOSTI 

výstupy učivo 

 zná své povinnosti i práva v 

zaměstnání 

 dokáže se orientovat v základních 

otázkách zákoníku práce 

práva a povinnosti zaměstnavatelů a 

zaměstnanců 

zákoník práce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Z:  
AJ (9. ročník): Sláva a štěstí 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

výstupy učivo 

 dokáže se rozhodnout jak vhodně 

nakládat s penězi 

 dodržuje zásady hospodárnosti, 

popíše a objasní vlastní způsoby 

zacházení s penězi a se svým i 

svěřeným majetkem, vyhýbá se 

ekonomie, ekonomika 

principy tržního hospodářství - nabídka, 

poptávka 

trh - podstata fungování trhu 

právní formy podnikání 

výroba, obchod, služby 



rizikům v hospodaření s penězi 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a 

jaké služby občanům nabízejí 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů 

pocházejí příjmy státu a do kterých 

oblastí stát směřuje své výdaje, 

uvede příklady dávek a příspěvků, 

které ze státního rozpočtu získávají 

občané 

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede příklady 

jejich součinnosti 

 na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu 

fungování trhu 

státní rozpočet a daně 

peníze jako oběživo, banky, investice 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

přesahy 

Z:  
D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST 

výstupy učivo 

 vysvětlí, jaký má význam pro život 

jednotlivce dodržování pravidel 

občanského soužití 

 uvede, ve kterých právních 

dokumentech může občan vyhledat 

důležité informace o 

občanskoprávních vztazích 

 vysvětlí význam náboženství, uvede 

na příkladech nebezpečí sekt 

 dokáže definovat pojmy spolek, 

organizace, sdružení 

 uvede příklady práce odborů na 

našem území 

sdružování občanů, spolky, společnost, 

humanitární organizace 

odbory 

církve 

občanství, samospráva 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

ČLOVĚK A FILOZOFIE 

výstupy učivo 

 dokáže se orientovat v základních 

filozofických otázkách a úvahách 

filozofie jako vědní disciplína 

základní filozofické otázky a pojmy 

odkaz starověké filozofie 

člověk a pohledy různých filozofů na něj 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 



Z:  
D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

VÝCHOVA K DEMOKRACII 

výstupy učivo 

 vysvětlí, jaký má pro jednotlivce 

význam dodržování lidských práv ve 

společnosti 

 uvede příklady porušování 

demokratických principů u nás i ve 

světě 

 chápe demokracii jako cestu k 

odpovědnosti 

 dokáže rozlišit svobodu slova od 

porušování právních norem na 

ochranu ososbnosti 

demokracie, práva a povinnosti občanů 

příklady porušování demokracie u nás a ve 

světě 

výchova k odpovědnosti 

média a svoboda tisku 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 



Z:  
KAJ (9. ročník): Škola 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

SeČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, EVROPSKÁ INTEGRACE 

výstupy učivo 

 popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede 

příklady práv občanů ČR v rámci 

EU i možných způsobů jejich 

uplatňování 

 uvede některé významné 

mezinárodní organizace a 

společenství, k nimž má vztah ČR, 

posoudí jejich význam ve světovém 

dění a popíše výhody spolupráce 

mezi státy 

 uvede příklady mezinárodního 

terorismu a zaujme vlastní postoj ke 

způsobům jeho potírání 

EU a ČR, vzájemný vztah 

mezinárodní spolupráce - ekonomická, 

politická a bezpečnostní spolupráce mezi 

státy, její výhody 

významné mezinárodní organizace - NATO, 

OSN aj. 

evropské civilizace 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

přesahy 

Z:  
NJ (7. ročník): ABC- První kroky 

RJ (7. ročník): Azbuka 

NJ (8. ročník): Můj svět 

KAJ (9. ročník): Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

NJ (9. ročník): Můj svět II. 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA 

výstupy učivo 



 uvede příklady některých projevů 

globalizace, porovná jejich klady a 

zápory 

 objasní souvislosti globálních a 

lokálních problémů, uvede příklady 

možných projevů a způsobů řešení 

globálních problémů na lokální 

úrovni - v obci, regionu 

 na příkladech vysvětlí jaké změny 

mohou nastat v důsledku migrace 

obyvatel 

globalizace- projevy, klady a zápory 

významné globální problémy, způsoby jejich 

řešení 

problém migrace a rasových nepokojů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

4.6. Člověk a příroda 

4. 6. 1. Fyzika 

Charakteristika předmětu 



Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně, v 7., 8. 

ročníku dvě hodiny a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. 

Vzdělávání v předmětu fyzika: 

- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a 

procesy 

- vede k vytváření a ověřování hypotéz 

- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. 

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

- frontální výuka s demonstračními pomůckami 

- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné 

literatury) 

- samostatné pozorování 

- krátkodobé projekty. 

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka 

závazné. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- podněcujeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- k používání odborné terminologie 

- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

- k nalézání souvislostí mezi získanými daty. 

Kompetence k řešení problémů 

- zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, 

tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení 

získaných dat. 

Kompetence komunikativní 

- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názoru druhých, na 

diskuzi 

- vybízíme žákyk formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě. 

Kompetence sociální a personální 

- využíváním skupinového vyučování podněcujeme žáky ke spolupráci při řešení problémů  

- navozujeme situacevedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

- motivujeme žáky k ochotě pomoci. 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých 

energetických zdrojů 

- podněcujeme žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě. 

Kompetence pracovní 

- upevňujeme návyky žáků k dodržování bezpečného chování při práci s přísroji a zařízeními.  

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

TĚLESO A LÁTKA 

výstupy učivo 



 rozlišuje látku a těleso, dokáže uvést 

příklady látek a těles 

 uvede konkrétní příklady jevů 

dokazujících, že se částice v látce 

neustále neuspořádaně pohybují a 

vzájemně na sebe působí 

 popíše rozdíly mezi pevnou, 

kapalnou a plynnou látkou a 

vlastnosti, kterými se od sebe liší 

 rozpozná, zda na těleso působí síla 

tělesa a látky kolem nás 

složení těles 

skupenství látek 

atomy a molekuly 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z:  
PČ (6. ročník): Práce s technickými materiály 

Př (6. ročník): Planeta Země 

M (6. ročník): Krychle a kvádr 

Z (6. ročník): Vesmír 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (7. ročník): Arktida 

Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ 

výstupy učivo 

 předpoví, jak se změní délka, či 

objem tělesa při změně jeho teploty 

 změří vhodně zvolenými měřidly 

fyzikální veličiny 

 využívá s porozuměním vztah mezi 

hustotou, objemem a hmotností při 

řešení praktických problémů 

 ovládá značky a jednotkyzákladních 

veličin 

fyzikální veličiny 

délka 

hmotnost 

čas 

rychlost 

objem 

teplota 

hustota 

síla 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 



 Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Z (6. ročník): Svět se propojuje 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

TV (6. ročník): Atletika 

Z:  
AJ (6. ročník): Můj život 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

M (6. ročník): Desetinná čísla 

M (6. ročník): Krychle a kvádr 

PrCh (8. ročník): Vlastnosti látek 

PrF (9. ročník): Řešení úloh a laboratorní práce 

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK 

výstupy učivo 

 na konkrétních případech pozná, 

zda je těleso elektricky nabité 

elektrování těles 

elektrický náboj 

vodiče a nevodiče 

elektrické pole 

elektrický výboj 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

MAGNETISMUS 

výstupy učivo 

 určí v konkrétní situaci, zda na 

těleso působí magnetické pole 

 popíše vlastnosti magnetu 

magnety a jejich vlastnosti 

působení magnetu na tělesa z různých látek 

magnetování těles 

magnetické pole a jeho znázornění 

magnetické pole Země 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
Z (6. ročník): Planeta Země 

Z:  
Z (6. ročník): Planeta Země 



7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

POHYB TĚLESA 

výstupy učivo 

 rozhodne, zda je těleso v klidu, či v 

pohybu vzhledem k jinému tělesu 

 využívá s porozuměním pro řešení 

problémů a úloh vztah mezi 

rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného pohybu tělesa 

klid a pohyb tělesa 

popis pohybu 

rozdělení pohybů podle rychlosti a trajektorie 

rychlost 

dráha 

průměrná rychlost 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
AJ (7. ročník): Budoucnost 

D (7. ročník): Raný novověk 

TV (7. ročník): Atletika 

PrF (9. ročník): Řešení úloh a laboratorní práce 

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI 

výstupy učivo 

 změří velikost působící síly 

 určí v konkrétní situaci druhy sil 

působící na těleso, jejich velikost, 

směr a výslednici 

 využívá Newtonovy zákony k 

vysvětlení nebo předvídání změn 

pohybu tělesa 

 využívá s porozuměním vztah mezi 

tlakem, tlakovou silou a obsahem 

plochy v praktických příkladech 

 aplikuje poznatky o otáčivých 

účincích síly při řešení praktických 

situací 

co už víme o síle 

znázornění síly 

gravitační síla a hmotnost tělesa 

skládání sil 

rovnováha sil 

Newtonovy pohybové zákony 

otáčivé účinky síly 

páka 

kladky 

deformační účinky síly 

tlaková síla 

tlak 

tření 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
M (6. ročník): Trojúhelník 

M (7. ročník): Přímá a nepřímá úměrnost 

TV (7. ročník): Atletika 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

PrF (9. ročník): Rozšiřující učivo 



KAPALINY 

výstupy učivo 

 využívá poznatky o zákonitostech 

tlaku v klidných tekutinách pro 

řešení úloh 

 předpoví z analýzy sil, působících na 

těleso v kapalině, jak se bude toto 

těleso chovat 

vlastnosti kapalin 

Pascalův zákon, hydraulická zařízení 

hydrostatický tlak 

vztlaková síla 

Archimedův zákon 

plování těles v kapalině 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
M (7. ročník): Přímá a nepřímá úměrnost 

Z (7. ročník): Oceány 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

PLYNY 

výstupy učivo 

 předpoví z analýzy sil, působících na 

těleso v plynu, jak se bude toto 

těleso chovat  

vlastnosti plynů 

atmosféra Země, atmosférický tlak 

měření atmosférického tlaku 

vztlaková síla působící na těleso v atmosféře 

Země 

měření tlaku plynu v uzavřené nádobě 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
Př (6. ročník): Planeta Země 

M (7. ročník): Procenta 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

SVĚTELNÉ JEVY 

výstupy učivo 

 využívá zákon o přímočarém šíření 

světla ve stejnorodém optickém 

prostředí a zákona odrazu světlapři 

řešení praktických problémů  

 rozhodne, ze znalosti rychlosti světla 

ve dvou různých prostředích, jak se 

bude světlo lámat a využívá tento 

poznatek při analýze průchodu 

světla čočkami 

zdroje světla 

šíření světla, rychlost světla 

odraz světla 

zobrazení předmětu zrcadly 

lom světla 

zobrazení předmětu čočkami 

oko 

optické přístroje 

rozklad světla 

pokrytí průřezových témat 



přesahy 

Z:  
M (6. ročník): Úhel a jeho velikost 

VV (7. ročník): Malba 

Z (8. ročník): Evropa 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

PRÁCE A ENERGIE 

výstupy učivo 

 určí v jednoduchých případech 

práci, kterou vykoná síla a z toho 

určí změnu energie tělesa 

 využívá s porozuměním vztah mezi 

výkonem, vykonanou prací a časem 

 využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem energie a 

jejich přenosu při řešení 

konkrétních problémů 

 zhodnotí výhody a nevýhody 

různých zdrojů energie z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

práce jako fyzikální veličina 

výkon 

pohybová energie tělesa 

polohová energie tělesa 

zákon zachování energie tělesa 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

TV (8. ročník): Atletika 

TV (8. ročník): Sportovní hry 

Z:  
M (7. ročník): Procenta 

M (8. ročník): Lineární rovnice 

TV (8. ročník): Sportovní hry 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

PrF (9. ročník): Řešení úloh a laboratorní práce 

TEPELNÉ JEVY 



výstupy učivo 

 rozpozná v přírodě a praxi některé 

druhy tepelné výměny 

 určí v jednoduchých případech teplo 

přijaté a teplo odevzdané tělesem 

 rozpozná jednotlivé skupenské 

přeměny a uvede praktický příklad 

vnitřní energie 

teplo 

tepelná výměna 

změny skupenství látky 

spalovací motory 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
Př (8. ročník): Biologie člověka 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z:  
D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

M (8. ročník): Lineární rovnice 

Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

ZVUKOVÉ JEVY 

výstupy učivo 

 určí ve svém okolí některé zdroje 

zvuku 

 využívá s porozuměním poznatek, že 

rychlost zvuku závisí na prostředí, 

ve kterém se zvuk šíří 

 posoudí možnosti, jak omezit 

nepříznivý vliv nadměrně hlasitého 

zvuku na člověka a na životní 

prostředí 

zdroje zvuku 

šíření zvuku, rychlost zvuku 

tón, výška tónu 

odraz zvuku 

intenzita zvuku 

ochrana před nadměrným hlukem 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 



MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

Z:  
D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

ELEKTRICKÝ PROUD 

výstupy učivo 

 rozliší stejnosměrný proud od 

střídavého, změří elektrický proud a 

napětí 

 rozliší vodič a izolant na základě 

jejich vlastností 

 dokáže správně zapojit jednoduchý 

a rozvětvený elektrický obvod podle 

schématu 

 využívá Ohmův zákon při řešení 

praktických problémů 

elektrický proud a napětí 

zdroje napětí 

účinky proudu 

jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 

elektrický proud v kapalinách a plynech 

Ohmův zákon, elektrický odpor 

výsledný odpor rezistorů v obvodu 

reostat 

elektrická práce a energie 

bezpečnost při práci s elektřinou 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Př (8. ročník): Biologie člověka 

Z:  
D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

M (8. ročník): Lineární rovnice 



Ch (8. ročník): Chemické prvky 

PrF (9. ročník): Řešení úloh a laboratorní práce 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 

výstupy učivo 

 využívá poznatky o působení 

magnetického pole na magnet a 

cívku s proudem 

 popíše vznik indukovaného napětí 

magnetické vlastnosti vodiše s proudem 

magnetické pole cívky s proudem 

působení magnetického pole na cívku s 

proudem 

elektromagnetická indukce 

elektromotor 

střídavý proud 

transformátor 

rozvodná síť 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH 

výstupy učivo 

 rozliší vodič, izolant a polovodič na 

základě jejich vlastností 

vedení elektrického proudu v polovodičích 

polovodičová dioda 

využití polovodičů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

přesahy 

Z:  
Ch (8. ročník): Chemické prvky 

M (9. ročník): Závislosti a data 



ATOMY A ZÁŘENÍ 

výstupy učivo 

 rozumí základním pojmům 

vztahujícím se k atomu a jeho 

složení 

 dokáže popsat nepříznivý vliv 

ultrafialového a radioaktivního 

záření na lidský organismus 

složení atomu 

atomové jádro 

radioaktivita 

využití radioaktivního záření 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Z:  
Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

Ch (8. ročník): Částicové složení látek 

JADERNÁ ENERGIE 

výstupy učivo 

 vysvětlí jak se štěpí atomové jádro, 

pojem řetězová reakce a popíše 

princip jaderného reaktoru 

 chápe jak je zajištěn bezpečný 

provoz v jaderné elektrárně 

jaderné reakce 

jaderný reaktor 

jaderná elektrárna 

ochrana před jaderným zářením 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 



 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Z:  
Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Ch (9. ročník): Energie 

VESMÍR 

výstupy učivo 

 popíše Sluneční soustavu 

 dokáže popsat rozdíl mezi planetou 

a hvězdou 

 objasní střídání dne a noci, ročních 

období a měsíčních fází 

Sluneční soustava 

hvězdy 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Z:  
Př (9. ročník): Vznik Země 

M (9. ročník): Závislosti a data 

4. 6. 2. Chemie 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny 

týdně.Výuka probíhá ve třídách, v učebně chemie, v knihovně a počítačové učebně s možností 

využití videa a interaktivní tabule. 

Vyučování chemie umožňuje žákům poznávat vybrané chemické látky a reakce, které jsou 

součástí přírody a jejich každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném, 

účelném a ekonomickém zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a 

vlastního zdraví. 

Výchovné a vzdělávací strategie 



Všichni vyučující uplatňují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení těchto 

kompetencí : 

Kompetence k učení 

- podněcujeme u žáků snahu dozvídat se nové poznatky z oblasti přírodních věd, uvědomovat 

si souvislosti a propojovat poznané jevy 

- provádíme pozorování a pokusy, při kterých žáci porovnávají výsledky a vyvozují závěry 

- zadáváme úkoly, referáty a projekty, které žáky vedou k vyhledávání, zpracovávání a 

využívání potřebných informací 

- podle možností organizujeme exkurze k danému učivu 

- vytváříme podmínky pro zapojení žáků do soutěží a olympiád 

Kompetence k řešení problémů : 

- navozujeme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastní zkušenosti, 

uvědomí si příčiny a důsledky problému a naplánují způsoby řešení 

- oceňujeme snahu vymyslet jiné způsoby řešení 

- podporujeme samostatnost, tvořivost, logické a kritické myšlení 

Kompetence komunikativní 

- používáme texty z různých zdrojů, obrazové materiály, výukové programy, internet 

- pracujeme s různými tabulkami a grafy 

Kompetence sociální a personální 

- zařazujeme do výuky práci ve skupinách, zdůrazňujeme pravidla spolupráce, respektu a 

nutnost vzájemné pomoci 

- vyžadujeme rozdělení rolí ve skupině a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu 

Kompetence občanská 

- zdůrazňujeme odpovědnost jednotlivce za negativní vlivy na životní prostředí 

- podporujeme uvědomění si nutnosti žít podle zásad trvale udržitelného rozvoje společnosti 

- navozujeme situace k poznání zásad chování občanů při úniku nebezpečných látek a při 

úrazech způsobených těmito látkami 

- vyžadujeme přijetí osobní zodpovědnosti za dodržování pravidel laboratorního řádu 

Kompetence pracovní 

- klademe důraz na upevňování pravidel bezpečného zacházení s chemickými látkami a 

laboratorními pomůckami, dodržování zásad bezpečnosti práce 

- zařazujeme do výuky metody a postupy směřující k osvojení základních pravidel první 

pomoci a ochrany zdraví 

- při laboratorních pracích a pokusech zdůrazňujeme nutnost chránit zdraví své i ostatních 

spolužáků 

- pěstujeme u žáků návyk pracovat kvalitně a efektivně, neplýtvat materiálem a energií, 

nepoškozovat životní prostředí  

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

VLASTNOSTI LÁTEK, NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

výstupy učivo 

 dokáže vyjmenovat základní 

vastnosti látek a vyhledat je v 

tabulkách 

 popíše jednotlivá skupenství a jejich 

přeměny 

 rozliší fyzikální a chemický děj 

skupenství, rozpustnost, hustota, elektrická 

vodivost 

kategorie nebezpečných látek, jejich označení 

výstražnými symboly, R-věty, S-věty, 

konkrétní příklady 

bezpečnost práce 



 stručně charakterizuje nebezpečnost 

základních chemických látek 

 pracuje podle zásad bezpečné práce, 

poskytne 1.pomoc při zasažení 

nebezpečnou látkou 

 ví, jak se chovat v případě havárie s 

únikem nebezpečných látek 

mimořádné události, únik nebezpečných látek 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

F (6. ročník): Těleso a látka 

F (8. ročník): Tepelné jevy 

F (9. ročník): Atomy a záření 

F (9. ročník): Jaderná energie 

Př (8. ročník): Zdraví 

Z:  
D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

Př (8. ročník): Zdraví 

PrCh (8. ročník): Vybavení chemické laboratoře 

PrCh (8. ročník): Vlastnosti látek 

PrCh (8. ročník): Kyseliny a zásady 

SMĚSI 

výstupy učivo 

 vymezí pojem směs, uvede konkrétní 

příklady směsí 

 vysvětlí, jak může ovlivnit 

rozpouštění pevných látek 

 ovládá základní postupy oddělování 

složek běžných směsí, uvede 

příklady z praxe 

 charakterizuje hlavní druhy vod 

 objasní problematiku čištění 

směsi stejnorodé, různorodé, koloidní; 

oddělování složek směsí - usazování, filtrace, 

destilace, krystalizace, sublimace, 

chromatografie 

voda -destilovaná, pitná, odpadní; výroba 

pitné vody; čištění odpadních vod 

vzduch - složení; znečišťování ovzduší 



odpadních vod 

 zná příčiny zněčištění odpadních 

vod a chápe jeho důsledky 

 popíše úpravu pitné vody 

 chápe vzduch jako směs látek 

 popíše vlastnosti a význam složek 

vzduchu 

 vyjmenuje příčiny znečištění 

ovzduší, charakterizuje problémy s 

tím spojené (kyselé deště, skleníkový 

efekt, narušení ozónové vrstvy) 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Z:  
PrCh (8. ročník): Vlastnosti látek 

PrCh (8. ročník): Směsi a jejich oddělování 

PrCh (8. ročník): Voda a její vlastnosti 

PrF (9. ročník): Meteorologie 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 

výstupy učivo 

 popíše stavbu atomu 

 u základních prvků dokáže zapsat 

jejich značku a protonové číslo 

 chápe princip periodického zákona 

 orientuje se v periodické soustavě 

prvků, používá pojmy perioda a 

skupina 

 rozdělí základní prvky v PSP na 

kovy, polokovy a nekovy 

 popíše vznik chemické vazby 

 vysvětlí rozdíl mezi molekulou a 

sloučeninou 

 určí počet atomů a prvků ve vzorci 

 vysvětlí pojmy kation a anion 

stavba atomu, valenční elektrony, protonové 

číslo 

periodická soustava prvků, periodický zákon, 

názvy a značky prvků 

chemická vazba, molekula, sloučenina, iont 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
F (9. ročník): Atomy a záření 



CHEMICKÁ REAKCE 

výstupy učivo 

 určí v chemické reakci reaktanty a 

produkty 

 rozumí znění zákona zachování 

hmotnosti 

 jednoduchou chemickou reakci 

zapíše chemickou rovnicí 

chemické děje v přírodě, reaktanty, produkty 

zákon zachování hmotnosti 

chemické rovnice 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

CHEMICKÉ PRVKY 

výstupy učivo 

 uvede příklady výskytu kyslíku, 

vodíku a uhlíku, jejich vlastnosti a 

využití 

 objasní význam kyslíku 

 charakterizuje ozon jako formu 

výskytu kyslíku 

 vysvětlí pojem fosilní paliva, uvede 

příklady, výhody a nevýhody jejich 

použití a dopad na životní prostředí 

 vyjmenuje halogeny a 

charakterizuje jejich základní 

vlastnosti 

 uvede příklady použití chlóru 

 posoudí význam jódu pro člověka 

 podle PSP vyjmenuje polokovy a 

popíše jejich základní vlastnosti 

 u vybraných polokovů vysvětlí jejich 

použití - Si, As, Ge 

 uvede základní kovy, jejich 

vlastnosti, výskyt a použití 

 vysvětlí pojem slitina a uvede 

příklady 

 chápe potřebu recyklace kovů 

kyslík - výskyt, vlastnosti, využití; ozon 

vodík - výskyt, vlastnosti, využití; vodík jako 

palivo 

uhlík - výskyt, vlastnosti 

- uhlí, zemní plyn 

halogeny - vlastnosti, využití; význam jódu 

pro lidský organismus 

polokovy, kovy - výskyt, vlastnosti, využití; 

nejběžnější kovy; kovový odpad 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
F (8. ročník): Elektrický proud 

F (9. ročník): Elektrický proud v polovodičích 

Př (8. ročník): Biologie člověka 



Př (9. ročník): Mineralogie 

Z:  
D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

PrCh (8. ročník): Kovy 

OXIDY, SULFIDY, HALOGENIDY 

výstupy učivo 

 vymezí pojem oxid, sulfid a 

halogenid 

 vybrané sloučeniny zapíše 

chemickým vzorcem a naopak z 

chemického vzorce vytvoří název 

sloučeniny 

 u vybraných zástupců uvede jejich 

výskyt, některé vlastnosti a využití 

názvosloví, oxidační číslo 

výskyt, vlastnosti, využití 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Př (9. ročník): Mineralogie 

Př (9. ročník): Petrologie 

Z:  
PrCh (8. ročník): Oxidy 

KYSELINY A HYDROXIDY 

výstupy učivo 

 uvede zásady bezpečnosti pro práci s 

kyselinami a hydroxidy 

 posoudí význam kyselin a hydroxidů 

pro člověka 

 vybrané kyseliny a hydroxidy zapíše 

chemickým vzorcem 

 dokáže změřit pH univerzálním 

indikátorovým papírkem 

 na základě pH rozdělí látky na 

kyselé, neutrální a zásadité 

 charakterizuje neutralizaci jako 

reakci kyseliny a hydroxidu 

bezkyslíkaté kyseliny - halogenovodíky; 

definice kyseliny; význam kyseliny 

fluorovodíkové, chlorovodíkové a 

sirovodíkové 

kyslíkaté kyseliny - vlastnosti a použití 

kyseliny sírové, dusičné, uhličité, siřičité a 

chlorné 

amoniak - vlastnosti a využití; definice zásady 

hydroxidy - vlastnosti a využití hydroxidu 

sodného a vápenatého 

pH a neutralizace - indikátory, definice pH, 

látky kyselé a zásadité; neutralizace 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 



Do:  
Př (8. ročník): Zdraví 

Z:  
PrCh (8. ročník): Kyseliny a zásady 

UHLOVODÍKY 

výstupy učivo 

 vymezí vybrané skupiny uhlovodíků 

 uvede názvy a zapíše vzorce 

základní homologické řady alkanů a 

odvodí od nich alkeny a alkyny 

 charakterizuje výskyt, vlastnosti a 

význam základních uhlovodíků 

 Nový výstup 

 uvede rizika související se 

spalováním nafty a benzínu 

alkany, alkeny, alkyny, areny - názvy, vzorce, 

vlastnosti a využití 

benzín a nafta - vlastnosti, složení, výroba; 

vliv spalování na životní prostředí 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Z:  
Př (8. ročník): Zdraví 

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 

výstupy učivo 

 orientuje se v klasifikaci vybraných 

derivátů uhlovodíků 

 vysvětlí, kde se s nimi může setkat a 

jaký mají význam pro člověka 

 posoudí rizika spojená s používáním 

některých derivátů 

halogenderiváty - chloroform, jodoform, 

freony 

alkoholy - ethanol, methanol 

vícesytné alkoholy a fenoly - ethylenglykol, 

glycerol, fenol 

karboxylové kyseliny - mravenčí, octová, 

citrónová, benzoová, palmitová, stearová; 

aminokyseliny 

estery - tuky, oleje, vosky, kyselina 

acetylsalicylová, nitroglycerin; bionafta 

soli karboxylových kyselin - octan sodný a 

hlinitý; glutaman; mýdla, tenzidy, detergenty; 

šťavelan vápenatý 

vlastnosti a využití derivátů uhlovodíků 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 



ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Do:  
Př (8. ročník): Zdraví 

Z:  
Př (8. ročník): Zdraví 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

SOLI 

výstupy učivo 

 odvodí soli základních kyselin 

 uvede výskyt a použití vybraných 

solí 

 posoudí ekologické aspekty 

používání umělých hnojiv a pracích 

prášků 

názvy a vzorce solí kyslíkatých kyselin 

význam a použití známých solí - uhličitan 

sodný a vápenatý, síran měďnatý a vápenatý, 

chlornan sodný, hydrogenuhličitan sodný, 

křemičitany, fosforečnany a dusičnany 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Z:  
PrCh (8. ročník): Oxidy 

CHEMICKÉ REAKCE A JEJICH PRŮBĚH 

výstupy učivo 

 vysvětlí rozdíl mezi endotermickou a 

exotermickou reakcí 

 objasní možnosti ovlivňování 

rychlosti chemických reakcí 

exotermické a endotermické reakce 

katalyzátory, inhibitory; enzymy 

rychlost chemické reakce - teplota, tlak, 

koncentrace, povrch, katalyzátor 



 popíše pricip koroze a ochrany před 

ní 

 uvede příklady využití pokovování v 

praxi 

 chápe rozdíl mezi galvanickým 

článkem a akumulátorem, uvede 

příklady jejich použití 

redoxní děje - hoření, koroze, elektrolýza, 

pokovování, galvanický článek, akumulátor 

klasifikace chemických reakcí 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Z:  
D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY 

výstupy učivo 

 pracuje s pojmy molární hmotnost, 

látkové množství, látková 

koncentrace, hmotnostní zlomek 

 vypočítá složení roztoků 

 vyhledá v tabulkách relativní 

atomovou hmotnost prvků a 

vypočítá molární hmotnost látky 

 na základě znalosti zákona 

zachování hmotnosti vypočítá 

hmotnost reaktantů a produktů v 

chemické rovnici 

molární hmotnost, látkové množství, látková 

koncentrace, hmotnostní zlomek 

výpočet z chemické rovnice 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
M (7. ročník): Přímá a nepřímá úměrnost 

M (7. ročník): Procenta 

Z:  
M (7. ročník): Přímá a nepřímá úměrnost 

M (7. ročník): Procenta 

M (8. ročník): Lineární rovnice 

ENERGIE 

výstupy učivo 

 uvede příklady běžných paliv 

 vysvětlí rozdíl mezi obnovitelnými a 

neobnovitelnými zdroji energie 

výroba energie a paliv - uhlí, ropa, zemní 

plyn, jaderná energie 

alternativní zdroje energie  



 vyjmenuje možnosti využití 

obnovitelných zdrojů energie 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Do:  
F (9. ročník): Jaderná energie 

Př (9. ročník): Přírodní zdroje 

Z:  
SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

PŘÍRODNÍ LÁTKY 

výstupy učivo 

 roztřídí základní přírodní látky do 

uvedených skupin 

 uvede výskyt, význam, funkce v 

organismu a použití přírodních 

látek 

 objasní pojem fotosyntéza 

 popíše problémy související s 

nedostatkem některých přírodních 

látek v organismu 

lipidy - tuky, oleje, vosky 

sacharidy  

bílkoviny 

nukleové kyseliny 

vitamíny - klasifikace podle rozpustnosti ve 

vodě 

hormony - fytohormony, feromony, lidské 

hormony 

výskyt, význam, funkce a použití přírodních 

látek 

fotosyntéza - podstata, faktory ovlivňující její 

průběh 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 



 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
Př (8. ročník): Zdraví 

Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Z:  
Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi 

CHEMICKÝ PRŮMYSL 

výstupy učivo 

 rozumí nebezpečí užívání drog 

 vyjmenuje běžně používané plasty 

 vysvětlí dopad používání plastů na 

životní prostředí, objasní význam 

recyklace plastů 

 uvede příklady běžně používaných 

hnojiv, stavebních hmot, pesticidů a 

léčiv 

 vyjmenuje významné chemické 

závody v ČR 

 objasní pravidla chování člověka za 

mimořádných událostí 

 objasní dopad chemických výrob a 

využití jejich produktů na životní 

prostředí 

drogy a návykové látky 

doping 

plasty a jejich recyklace 

hnojiva, stavební hmoty, pesticidy, léčiva 

významné chemické závody v ČR 

mimořádné události - havárie, úniky 

nebezpečných látek, požáry, hořlaviny, hasící 

prostředky 

vliv chemie na životní prostředí 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 



Do:  
Př (8. ročník): Zdraví 

Př (9. ročník): Mineralogie 

Př (9. ročník): Petrologie 

Př (9. ročník): Přírodní zdroje 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Z:  
Př (9. ročník): Mineralogie 

Př (9. ročník): Petrologie 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

4. 6. 3. Přírodopis 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět přírodopis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Snaží se u žáků podchytit 

a rozvíjet zájem o přírodu. Má umožnit žákům vytvořit ucelenou představu o vztazích mezi 

živou a neživou přírodou, přírodních zákonitostech a dějích. Vede k porozumění a chápání 

souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích. 

Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku. Pro jednotlivé ročníky platí 

tyto časové dotace: 

6. ročník – 2 hodiny týdně 

7. ročník – 2 hodiny týdně 

8. ročník – 1 hodina + 1 disponibilní hodina týdně 

9. ročník – 1 hodina týdně 

Výuka probíhá ve třídách, pro vyučování se využívá i knihovna, počítačová učebna, místnost 

s interaktivní tabulí.  

Formy a metody výuky:  

-výklad s využitím pomůcek, popř. přírodnin, spojený s diskuzí 

- skupinová práce (s využitím pracovních listů, odborné literatury, přírodnin) 

- laboratorní práce 

- dle možností bývají zařazovány exkurze, besedy s odborníky nebo cvičení a pozorování v 

terénu při přírodovědných vycházkách. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- rozvíjíme u žáků zájem o přírodu a snahu dozvídat se nové informace 

- vedeme žáky k uvědomování si souvislostí 

- provádíme pozorování a pokusy, při kterých žáci porovnávají výsledky a vyvozují závěry 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení, uvědomění si problémů, jejich pochopení a 

samostatnému řešení 

- umožňujeme žákům, aby si vyhledali potřebné informace a pracovali s nimi 

- poukazujeme na životní situace, které se žáci snaží vyřešit na základě zkušeností a nabytých 

vědomostí 

Kompetence komunikativní 

- otevřeně komunikujeme s žáky 

- umožňujeme žákům vhodnou formou formulovat své názory, myšlenky 

- vyžadujeme, aby se vyjadřovali přesně, výstižně a souvisle 



- umožňujeme žákům prezentovat své práce, zhodnotit výsledky, reagovat na kritiku, 

argumentovat 

- podporujeme snahu o využití médií (tisk, televize, internet) 

Kompetence sociální a personální 

- zadáváme žákům skupinovou práci 

- podporujeme spolupráci, vzájemnou pomoc mezi žáky 

- vedeme žáky k respektování názorů ostatních 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k zodpovědnému chování v situacích ohrožujících zdraví a život člověka 

- vedeme žáky ke kladnému vztahu k přírodě, k uvědomění si nutnosti ochrany přírody  

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence pracovní 

- důrazně dohlížíme na dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při laboratorních pracích 

- dbáme na dodržování vymezených pravidel při práci s pomůckami 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

PLANETA ZEMĚ 

výstupy učivo 

 vysvětluje vznik a vývoj Sluneční 

soustavy a Země 

 popisuje vznik života na Zemi 

- vznik Země a vznik života na Zemi 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
F (6. ročník): Těleso a látka 

F (7. ročník): Plyny 

Z (6. ročník): Vesmír 

Z:  
D (6. ročník): Úvod do dějepisu 

D (6. ročník): Pravěk 

VV (6. ročník): Malba 

Z (6. ročník): Vesmír 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

F (6. ročník): Těleso a látka 

Z (7. ročník): Jak je svět rozdělen 

PROJEVY ŽIVOTA NA ZEMI 

výstupy učivo 

 popisuje základní projevy života 

živých organismů 

 jmenuje základní podmínky pro 

život organismů 

 vysvětluje vztahy mezi organismy 

 jmenuje metody zkoumání přírody, 

projevy života, podmínky života 

vztahy mezi organismy 

zkoumání přírody 



pracuje s mikroskopem, připravuje 

jednoduchý mikroskopický preparát 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Z (8. ročník): Člověk a příroda 

Z:  
Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

D (6. ročník): Pravěk 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Oceány 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

BUŇKA 

výstupy učivo 

 popisuje buňku 

 srovnává rostlinnou a živočišnou 

buňku 

 rozlišuje jednobuněčné a 

mnohobuněčné organismy, orientuje 

se v základních pojmech (př. buňka, 

pletivo, tkáň) 

buňka 

jednobuněčné a mnohobuněčné organismy 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

přesahy 

SYSTEMATIKA 

výstupy učivo 

 vysvětluje význam a zásady třídění 

organismů 

 třídí organismy do říší 

základy třídění organismů 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

VIRY A BAKTERIE 

výstupy učivo 

 chápe rozdíl mezi virem a bakterií viry 



 jmenuje příklady virových a 

bakteriálních onemocnění, způsoby 

přenosu, možnosti léčby a prevence 

 hodnotí pozitivní význam bakterií 

bakterie 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

NIŽŠÍ ROSTLINY 

výstupy učivo 

 uvádí příklady nižších rostlin, 

popisuje jejich životní prostředí 

 vysvětluje význam řas 

 vysvětluje rozdíl mezi stélkou a 

tělem vyšších rostlin 

řasy, sinice 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z:  
Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (7. ročník): Oceány 

HOUBY A LIŠEJNÍKY 

výstupy učivo 

 popisuje části těla hub 

 poznává (i s pomocí atlasu) naše 

nejznámější jedlé a jedovaté houby 

 uvádí význam hub 

 popisuje stavbu těla lišejníků 

 vysvětluje význam lišejníků, 

jmenuje nejznámější zástupce 

houby 

lišejníky 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 



 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z:  
Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

PrPř (7. ročník): Houby 

PrPř (7. ročník): Lišejníky a výtrusné rostliny 

JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ 

výstupy učivo 

 vysvětluje funkci vybraných organel 

u jednobuněčných živočichů 

 určuje vybrané jednobuněčné 

živočichy 

 hodnotí význam prvoků (pozitivní i 

negativní) 

prvoci 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Z:  
PrPř (7. ročník): Prvoci 

BEZOBRATLÍ 

výstupy učivo 

 popisuje vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů, vysvětluje 

funkci jednotlivých orgánových 

soustav 

 rozlišuje a porovnává jednotlivé 

skupiny bezobratlých živočichů 

 určuje vybrané zástupce a zařazuje 

je do hlavních taxonomických 

skupin 

žahavci 

ploštěnci 

hlísti 

měkkýši 

kroužkovci 

pavoukovci 

korýši 

hmyz 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 



přesahy 

Z:  
AJ (6. ročník): Zvířata 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

PrPř (7. ročník): Bezobratlí 

Z (7. ročník): Oceány 

PrCh (8. ročník): Oxidy 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

výstupy učivo 

 vysvětluje pojem společenstvo, 

ekosystém 

 chápe vliv člověka na přírodu 

společenstvo, ekosystém 

vliv člověka na přírodu 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Z:  
VV (6. ročník): Malba 

TV (6. ročník): Pohybové hry 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

PrPř (7. ročník): Houby 

PrPř (7. ročník): Semenné rostliny 

PrPř (7. ročník): Bezobratlí 

PrPř (7. ročník): Obratlovci 

Z (7. ročník): Oceány 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

OBRATLOVCI 

výstupy učivo 

 popisuje vnitřní a vnější stavbu 

jednotlivých tříd obratlovců 

 vysvětluje funkci jednotlivých 

orgánů 

 rozděluje zástupce do jednotlivých 

tříd 

 vysvětluje přizpůsobení živočichů 

danému prostředí 

stavba těla obratlovců 

kruhoústí 

paryby 

ryby 

obojživelníci 

plazi 

ptáci 



 poznává vybrané zástupce ryb, 

rozlišuje ryby dravé a nedravé, 

mořské a sladkovodní 

 uvádí význam ryb v potravě člověka 

 poznává vybrané zástupce 

obojživelníků 

 poznává vybrané druhy plazů 

 seznamuje se s exotickými druhy 

plazů a s možností jejich chovu 

 poznává vybrané zástupce ptáků, 

zařazuje je do řádů, uvádí jejich 

hlavní znaky a přizpůsobení 

prostředí 

 uvádí zástupce tažných a stálých 

ptáků 

 pracuje s příslušnými atlasy 

obratlovců 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Antarktida 

Z (7. ročník): Oceány 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

Z:  
PrPř (7. ročník): Obratlovci 

AJ (7. ročník): Můj život 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Antarktida 

Z (7. ročník): Oceány 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

VYŠŠÍ ROSTLINY 

výstupy učivo 

 vysvětluje vývoj rostlin, rozdíl ve vývoj a význam rostlin 



stavbě těla nižších a vyšších rostlin 

 hodnotí význam rostlin 

 uvádí základní systematické 

jednotky říše rostlin 

 popisuje stavbu těla mechorostů, 

jejich rozmnožování 

 vysvětluje význam mechorostů, 

uvádí základní zástupce 

 popisuje stavbu těla a životní cyklus 

kapradin a přesliček 

 uvádí nejznámější zástupce 

kapradin, přesliček a plavuní 

 vyjmenovává části těla rostlin, 

popisuje stavbu jednotlivých orgánů 

a jejich funkci 

 vysvětluje proces opylení a oplození 

 rozlišuje základní typy plodů, uvádí 

př. suchých a dužnatých plodů a 

příklady rostlin s danými plody 

 uvádí význam semen a plodů pro 

člověka 

 rozlišuje pohlavní a nepohlavní 

rozmnožování, uvádí možnosti 

nepohlavního rozmnožování 

 vysvětluje rozdíl mezi 

nahosemennými a krytosemennými 

rostlinami 

 poznává základní druhy jehličnanů 

 rozlišuje základní čeledi 

krytosemenných rostlin, uvádí jejich 

zástupce 

 uvádí příklady a využití kulturních 

rostlin 

 pracuje s atlasy rostlin 

 srovnává jednoděložné a 

dvouděložné rostliny 

 poznává vybrané zástupce roslin 

systém rostlin 

mechorosty  

kapraďorosty 

části semenných rostlin, jejich funkce 

nahosemenné rostliny 

krytosemenné rostliny 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Z (7. ročník): Afrika 



Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Antarktida 

Z (7. ročník): Oceány 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z:  
PrPř (7. ročník): Lišejníky a výtrusné rostliny 

PrPř (7. ročník): Semenné rostliny 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Antarktida 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

SPOLEČENSTVA ORGANISMŮ 

výstupy učivo 

 popisuje nejvýznamnější 

společenstva organismů na území 

ČR 

 uvádí příklady organismů a význam 

jednotlivých společenstev 

společenstva organismů 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z:  
PrPř (7. ročník): Houby 

PrPř (7. ročník): Semenné rostliny 

PrPř (7. ročník): Bezobratlí 

PrPř (7. ročník): Obratlovci 

AJ (7. ročník): Můj život 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Antarktida 

Z (7. ročník): Oceány 



Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

OBRATLOVCI - SAVCI 

výstupy učivo 

 provádí základní charakteristiku 

savců 

 podle typických znaků rozlišuje 

základní řády savců a třídí vybrané 

zástupce 

 vysvětluje přizpůsobení savců 

prostředí a způsobu života 

 poznává vybrané zástupce 

 objasňuje význam těchto živočichů v 

přírodě i pro člověka 

savci 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Antarktida 

Z (7. ročník): Oceány 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (7. ročník): Arktida 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z:  
PrPř (7. ročník): Obratlovci 

RJ (7. ročník): Azbuka 

Z (8. ročník): Evropa 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 



BIOLOGIE ČLOVĚKA 

výstupy učivo 

 zařazuje člověka do systému 

 orientuje se v základních 

vývojových stupních fylogeneze 

člověka 

 rozlišuje lidské rasy podle jejich 

charakteristických znaků 

 zná stavbu a funkci jednotlivých 

tkání lidského těla 

 objasňuje stavbu a funkci kosterní 

soustavy 

 pojmenovává kosti lidského těla 

 dokáže poskytnout první pomoc při 

poranění kostí a kloubů 

 rozlišuje typy svalové tkáně, 

objasňuje rozdíl mezi nimi a jejich 

význam 

 pojmenovává základní svaly 

lidského těla 

 vyjmenovává tělní tekutiny, 

vysvětlije jejich význam 

 popisuje složení krve a funkci 

jednotlivých složek 

 vysvětluje význam krevních skupin 

 popisuje stavbu srdce a druhy cév 

 vysvětluje činnost srdce a celé 

oběhové soustavy 

 dokáže poskytnout první pomoc při 

zástavě srdeční činnosti a poranění 

cév 

 pojmenovává části dýchací soustavy 

 vysvětluje činnost dýchací soustavy 

 zná první pomoc při zástavě dechu a 

poranění plic 

 pojmenovává a popisuje části trávicí 

soustavy, jejich funkci 

 objasňuje význam živin (cukry, 

tuky, bílkoviny, vitamíny, minerály) 

pro lidské tělo 

 zná poruchy příjmu potravy 

 popisuje stavbu a funkci vylučovací 

soustavy 

 objasňuje význam a stavbu kůže, 

charakterizuje funkcí jednotlivých 

kožních žláz 

 ošetřuje drobná poranění kůže, 

popáleniny, omrzliny 

 popisuje stavbu a činnost nervové 

vývoj člověka, lidské rasy 

tkáně 

kosterní soustava 

svalová soustava 

tělní tekutiny 

oběhová soustava 

dýchací soustava 

trávicí soustava 

vylučovací soustava 

kůže 

nervová soustava 

smyslové orgány 

soustava žláz s vnitřní sekrecí 

pohlavní soustava 

vývin člověka a etapy lidského života 



soustavy 

 rozlišuje podmíněný a nepodmíněný 

reflex 

 poopisuje stavbu a funkci míchy 

 charakterizuje části mozku, uvádí 

jejich význam 

 posuzuje nebezpečí úrazů nervové 

soustavy, jejich poškození 

 vyjmenovává lidské smysly 

 posuzuje význam smyslů na kvalitu 

života 

 popisuje umístění smyslových 

orgánů a stavbu zrakováho, 

sluchového a rovnovážného ústrojí 

 uvádí nejčastější vady a poškození 

smyslových orgánů, případnou 

prevenci jejich vzniku 

 vyjmenovává nejdůležitější 

hormony lidského těla 

 vyjmenovává žlázy s vnitřní sekrecí, 

ukazuje jejich přibližnou polohu 

 popisuje vliv hormonů na řízení 

lidského těla 

 popisuje stavbu pohlavních orgánů 

muže a ženy, jejich význam a 

činnost 

 posuzuje nebezpečí přenosu 

pohlavních chorob, uvádí možnosti 

prevence 

 vysvětluje způsob oplození 

 charakterizuje vývin jedince v 

období těhotenství 

 charakterizuje jednotlivá období 

lidského života 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

přesahy 

Do:  
F (8. ročník): Tepelné jevy 



F (8. ročník): Zvukové jevy 

F (8. ročník): Elektrický proud 

Ch (8. ročník): Chemické prvky 

Z:  
PrPř (7. ročník): Obratlovci 

F (8. ročník): Tepelné jevy 

F (8. ročník): Zvukové jevy 

F (8. ročník): Elektrický proud 

TV (8. ročník): Atletika 

TV (8. ročník): Sportovní hry 

TV (8. ročník): Pohybové hry 

TV (8. ročník): Gymnastika 

TV (8. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Ch (8. ročník): Chemické prvky 

GENETIKA 

výstupy učivo 

 vysvětluje význam dědičnosti a 

proměnlivosti 

 objasňuje využití genetiky v 

praktickém životě 

genetika a její význam 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 posuzuje vliv vnějšího prostředí na 

zdraví člověka 

 poskytuje první pomoc při stavech 

ohrožujících život a zdraví člověka 

člověk a zdraví 

první pomoc 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 



přesahy 

Do:  
Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

Ch (8. ročník): Uhlovodíky 

Ch (8. ročník): Deriváty uhlovodíků 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

PČ (7. ročník): Příprava pokrmů 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

TV (8. ročník): Atletika 

TV (8. ročník): Sportovní hry 

TV (8. ročník): Pohybové hry 

TV (8. ročník): Gymnastika 

TV (8. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

Ch (8. ročník): Deriváty uhlovodíků 

PrCh (8. ročník): Voda a její vlastnosti 

PrCh (8. ročník): Kyseliny a zásady 

Ch (8. ročník): Kyseliny a hydroxidy 

PrF (9. ročník): Meteorologie 

Ch (9. ročník): Přírodní látky 

Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VZNIK ZEMĚ 

výstupy učivo 

 vysvětlí teorii vzniku Země vznik Země 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
F (9. ročník): Vesmír 

Z:  
KAJm (9. ročník): Země 

MINERALOGIE 

výstupy učivo 

 rozlišuje prvky souměrnosti 

krystalu 

 uvádí hlavní fyzikální vlastnosti 

nerostů 

 podle charakteristických vlastností 

rozpozná vybrané nerosty 

 uvádí význam některých důležitých 

mineralogie 



nerostů 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z:  
Ch (8. ročník): Chemické prvky 

Ch (8. ročník): Oxidy, sulfidy, halogenidy 

PrCh (8. ročník): Oxidy 

Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

PETROLOGIE 

výstupy učivo 

 rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a 

přeměněné, popisuje způsob jejich 

vzniku 

 uvádí význam a použití hornin 

horniny 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z:  
Ch (8. ročník): Oxidy, sulfidy, halogenidy 

PrCh (8. ročník): Oxidy 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

STAVBA ZEMĚ A GEOLOGICKÉ DĚJE 

výstupy učivo 

 rozlišuje vnitřní a vnější geologické 

děje 

 uvádí konkrétní geologické děje a 

jejich důsledky působení na krajinu 

 popisuje druhy zvětrávání 

 popisuje stavbu Země 

 charakterizuje půdy - vznik, složení, 

rozlišuje půdní druhy a půdní typy 

stavba Země 

vnitřní geologické děje 

vnější geologické děje 

půdy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 



Do:  
Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI 

výstupy učivo 

 popisuje teorii o vzniku a vývoji 

života na Zemi 

 rozlišuje jednotlivá geologická 

období, určuje typické organismy v 

nich, zařazuje je časově 

vznik a vývoj života na Zemi 

éry vývoje Země 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Ch (9. ročník): Přírodní látky 

Z:  
KAJm (9. ročník): Země 

Ch (9. ročník): Přírodní látky 

GEOLOGICKÁ STAVBA ČR 

výstupy učivo 

 popisuje základní geologickou 

stavbu ČR 

 uvádí základní rozdíly mezi 

hlavními geologickými jednotkami 

geologická stavba ČR 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z:  
Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

PŘÍRODNÍ ZDROJE 

výstupy učivo 

 rozlišuje obnovitelné a 

neobnovitelné přírodní zdroje 

 vysvětluje nutnost šetrného 

hospodaření s přírodními zdroji 

 chápe představy trvale udržitelného 

rozvoje 

přírodní zdroje 

pokrytí průřezových témat 



přesahy 

Do:  
D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

Z:  
PrCh (8. ročník): Voda a její vlastnosti 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Ch (9. ročník): Energie 

Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

HYDROSFÉRA, ATMOSFÉRA 

výstupy učivo 

 charakterizuje hydrosféru, její 

členění, popisuje vznik krasových 

jevů a hlavní krasové útvary 

 popisuje složení atmosféry, její 

význam, uvádí globální problémy 

související s atmosférou 

hydrosféra 

krasové jevy 

atmosféra 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (8. ročník): Člověk a příroda 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z:  
Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

PrF (9. ročník): Meteorologie 

4. 6. 4. Zeměpis 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a 

příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis v RVP ZP. 

Zeměpis je vyučovací předmět, jshož cílem je charakterizovat různá území, rozmístění lidí, 

jevů a událostí v prostředí. Studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, zabývá se hlavními 

přírodními, hospodářskými a sociálními podmínkami a seznamuje se životem lidí v 

jednotlivých světadílech, v Evropě, na území České republiky, místní oblasti a v blízkém 

území místní krajiny. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech 

současného lidstva, umožňuje také uvědomovat si civilizační rizika a spoluodpovědnost za 

kvalitu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí. 

Organizace výuky 

Ve vyučovacím předmětu Zeměpis se používají zejména tyto formy a metody výuky: 



- výkladové hodiny propojené s tématem danými diskuzemi a debatami 

- hodiny s problémově pojatou výukou 

- žákovské projekty k probraným tématickým celkům 

- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, popř. pracovních sešitů, odborné 

literatury, časopisů, internetu) 

- terénní výuka (cvičení a pozorování v terénu - uskutečňuje se v okolí školy). 

Při výuce jsou používány učebnicové tituly, pracovní sešity a příručky nakladatelství FRAUS, 

PRODOS, a atlasy nakladatelství Kartografia a Česká geografická společnost, určené pro 

výuku Zeměpisu na základních školách a víceletých gymnáziích. 

Časová dotace předmětu Zeměpis 

Vyučovací předmět Zeměpis disponuje touto časovou dotací: 

6. ročník 2 hodiny týdně 

7. ročník 2 hodiny týdně 

8. ročník 1 hodina týdně 

9. ročník 1 + 1 hodina týdně 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětupro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení: 

- zařazujeme do výuky různé metody a formy činností, které žákům umožní organizovat 

vlastní učení 

- zadáváme žákům referáty a projekty, k nimž žáci vyhledávají, zpracovávají, třídí a hodnotí 

geografické informace a data v příslušných informačních zdrojích (na internetu, v rozhlasu, v 

televizi, v odborných a populárně vědeckých encyklopediích a časopisech - texty, obrázky, 

tabulky, mapy, statistiky, ...) 

- získané poznatky propojujeme se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, umožňujeme tak 

žákům vytvářet si ucelenější představy o vztazích mezi přírodním a společenským prostředím, 

mezi přírodou a působením člověka 

- pokládámě žákům otázky vztažené ke způsobu a příčinám přírodních procesů, společně 

vyhledáváme řešení otázek a adekvátní odpovědi 

- předvádíme manipulaci s orientačními, topografickými a meteorologickými pomůckami 

(kompas, buzola, teploměr, ...), pracujeme s globusem, plány, mapami, atlasy, jízdními řády, 

grafy a se statistickými daty 

- kontrolujeme výsledky pozorování, měření a zkoumání a požadujeme, aby žáci samostatně 

zhodnotili a porovnali výsledky se svými dosavadními zkušenostmi a formulovali patřičné 

závěry 

Kompetence k řešení problémů: 

- vytváříme s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a dosavadních zkušeností 

platformu nebo hypotézu k problému či k úkolu 

- usilujeme spolu s žáky o nalezení a pojmenování shodných, podobných a odlišných znaků 

geografických jevů, objevů a procesů, vyvozujeme společně patřičné závěry 

- zabýváme se pojmenováním podstatných lokálních, regionálních a globálních problémů 

přírodní a společenské sféry 

- navozujeme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastních zkušeností a 

nabízí způsoby efektivní spolupráce při řešení problému 

Kompetence komunikativní: 

vyžadujeme po žácích formulaci hypotéz, pojmenování problémů či vlastních názorů na 

konkrétní témata přírodního a společenského prostředí 

- konzultujeme názory svých žáků, podporujeme samostatnou argumentaci a společně 

pracujeme na řešení problémů a úloh 

- uskutečňujeme s žáky řízený dialog, dáváme žákům prostor k argumentaci a vyjádření 

názoru 



- podporujeme u žáků snahu naslouchat a respektovat názor druhých 

- dáváme prostor k interpretaci či prezentaci různých prací ve formě písemné, obrazové apod. 

Kompetence sociální a personální: 

- podporujeme u žáků kooperaci při práci ve skupinách 

- snažíme se u žáků utvářet pocit zodpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání, ochotu pomoci a 

o pomoc požádat 

- podporujeme spoluúčast na vytváření kritérií hodnocení a následném sebehodnocení 

výsledků u žáků, dodržování dohodnuté kvality postupů, termínů apod. 

Kompetence občaské 

- vysvětlujeme, objasňujeme a zdůvodňujeme žákům na konkrétních příkladech nutnost 

ochrany životního prostředí a přírodního prostředí 

- seznamujeme žáky se zásadami chování a ochrany za mimořádných situací 

- prezentujeme fakta a argumenty pro utváření postojů a hodnot, které respektují 

rovnoprávnost všech lidí, vyjadřují demokratické přístupy v řešení problémů 

- vedeme žáky k respektování názorů druhých, toleranci, motivujeme k zájmu o poznávání 

tradic, zvyků a kultury lidí v jednotlivých oblastech 

Kompetence pracovní 

- dohlížíme na bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami, nástroji, přístroji a materiály, dbáme 

na dodržování stanovených a vymezených pravidel pracovních činností 

- informujeme žáky o existenci a šíření moderních komunikačních, dopravních a výrobních 

technologií, které mají úzký vztah k orientaci, pohybu a pobytu v terénu, k cestování, k 

rozmístění výrobních aktivit v prostředí, k ochraně životního a přírodního prostředí 

- hodnotíme kladně svědomitou a systematickou práci žáků 

- podněcujeme žáky k samostatnému vyhledávání a využívání různých informačních zdrojů 

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

VESMÍR 

výstupy učivo 

 používá s porozuměním základní 

pojmy týkající se vesmíru a 

vesmírných těles 

vznik vesmíru a sluneční soustavy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 



 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (6. ročník): Slohová a komunikační výchova 

F (6. ročník): Těleso a látka 

Př (6. ročník): Planeta Země 

Z:  
Př (6. ročník): Planeta Země 

PLANETA ZEMĚ 

výstupy učivo 

 chápe Zemi a Měsíc jako součást 

vesmíru, popisuje jejich pohyby, 

vysvětluje souvislosti 

Země, jako součást vesmíru 

pohyby Země 

přirozená družice Země - Měsíc 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (6. ročník): Slohová a komunikační výchova 

M (6. ročník): Celá čísla 

M (6. ročník): Úhel a jeho velikost 

IKT (6. ročník): Internet a jeho využití 

Vko (6. ročník): Rok v jeho proměnách 

F (6. ročník): Těleso a látka 

F (6. ročník): Magnetismus 

Př (6. ročník): Planeta Země 

VV (6. ročník): Kresba 

Z:  
D (6. ročník): Pravěk 

D (6. ročník): Starověk I. 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

F (6. ročník): Těleso a látka 

F (6. ročník): Magnetismus 



F (8. ročník): Tepelné jevy 

MAPA - OBRAZ ZEMĚ 

výstupy učivo 

 vyhledává informace z různých 

zdrojů dat a pracuje s nimi, 

přiměřeně věku zobecňuje, třídí a 

interpretuje výsledky 

 používá s porozuměním základní 

pojmy v kartografii (globus, mapa, 

plán, měřítko apod.) 

 pracuje samostatně s mapou, 

buzolou, orientuje se v různých 

typech map a atlasů, vytváří 

jednoduché plánky, mapy, grafy 

co je to mapa 

jak vzniká mapa 

práce s mapou 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Desetinná čísla 

M (6. ročník): Geometrické útvary v rovině 

M (6. ročník): Úhel a jeho velikost 

M (6. ročník): Celá čísla 

IKT (6. ročník): Internet a jeho využití 

VV (6. ročník): Kresba 

VV (6. ročník): Prostorová tvorba 

Z:  



D (6. ročník): Úvod do dějepisu 

D (6. ročník): Starověk I. 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

Z (7. ročník): Jak je svět rozdělen 

Z (8. ročník): Evropa 

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ 

výstupy učivo 

 rozlišuje a popisuje tvary zemského 

povrchu podle horizontálního i 

vertikálního členění krajiny 

 používá s porozuměním pojmy 

týkající se vymezení času (časová 

pásma, datová hranice, apod.) 

 popisuje s porozuměním vnitřní 

stavbu zemského tělesa, objasňuje 

vnitřní a vnější přírodní síly 

působící na povrch Země, vyhledává 

jejich projevy ve světě 

 hodnotí na příkladech příčiny a 

důsledky přírodních katastrof 

 popisuje složení hydrosféry její 

prvky a hlavní procesy v ní 

probíhající, uvědomuje si význam 

zdrojů vody pro život na Zemi 

 popisuje složení atmosféry, její 

prvky a hlavní procesy v ní 

probíhající, rozlišuje podnebí a 

počasí 

 objasňuje vznik půd, jejich 

rozšíření, rozděluje půdní druhy a 

půdní typy 

 popisuje a porovnává jednotlivé 

typy přírodních krajin podle 

stanovených kritérií 

jak vznikají hory 

jak vznikají ostrovy 

hydrosféra 

atmosféra 

přírodní krajiny 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 



 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (6. ročník): Zvířata 

IKT (6. ročník): PowerPoint 

IKT (6. ročník): Internet a jeho využití 

Př (6. ročník): Houby a lišejníky 

Př (6. ročník): Nižší rostliny 

Př (6. ročník): Viry a bakterie 

Př (6. ročník): Projevy života na Zemi 

Př (6. ročník): Planeta Země 

Př (6. ročník): Bezobratlí 

Př (6. ročník): Základy ekologie 

Z:  
D (6. ročník): Pravěk 

Př (6. ročník): Nižší rostliny 

Př (6. ročník): Houby a lišejníky 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Oceány 

Z (7. ročník): Antarktida 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (7. ročník): Arktida 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Př (9. ročník): Stavba Země a geologické děje 

Př (9. ročník): Hydrosféra, atmosféra 

PrF (9. ročník): Meteorologie 

JAK ŽIJÍ LIDÉ NA ZEMI 

výstupy učivo 

 popisuje jednoduše systém 

uspořádání státu (obec, kraj, apod.) 

domov, obec, stát, světadíl 

jak se lidé odlišují 



 uvádí základní charakteristiky 

týkající se obyvatelstva a sídel, 

diskutuje o nich, uvědomuje si 

problematiku nesnášenlivosti vůči 

odlišnostem (rasismus, xenofobie...) 

 používá s porozuměním pojmy 

spojené s přírodním bohatstvím 

Země 

 uvědomuje si význam jednotlivých 

sektorů národního hospodářství, 

vysvětluje zaměření těchto sektorů 

 hodnotí státy a oblasti světa podle 

hospodářské vyspělosti 

kde lidé žijí 

přírodní bohatství Země 

zemědělství 

průmysl 

doprava 

služby 

vyspělost zemí světa 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 



 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (6. ročník): Slohová a komunikační výchova 

M (6. ročník): Desetinná čísla 

M (6. ročník): Celá čísla 

IKT (6. ročník): Internet a jeho využití 

Vko (6. ročník): Národ a vlast 

Vko (6. ročník): Náš region, naše obec 

Př (6. ročník): Základy ekologie 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Z:  
AJ (6. ročník): Jídlo 

D (6. ročník): Úvod do dějepisu 

D (6. ročník): Starověk I. 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

SVĚT SE PROPOJUJE 

výstupy učivo 

 diskutuje o důležitosti mediální 

propojenosti dnešního světa, 

kladech a záporech 

 hodnotí význam mezinárodní 

spolupráce v různých oborech lidské 

činnosti 

globalizace světa 

mezinárodní spolupráce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 



 Seberegulace a sebeorganizace 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
IKT (6. ročník): Internet a jeho využití 

Vko (6. ročník): Náš region, naše obec 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Z:  
Vkz (6. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

F (6. ročník): Veličiny a jejich měření 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (8. ročník): Svět kolem nás 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

JAK JE SVĚT ROZDĚLEN 

výstupy učivo 

 popisuje zemský povrch, 

pojmenovává a vyhledává na glóbu 

a v mapě jednotlivé kontinenty, 

oceány, apod. 

 rozlišuje státy podle státního 

pevniny a oceány 

státy a jejich hranice 

není stát jako stát 



uspořádání a politického systému 

 rozlišuje státní hranice na přírodní a 

uměle vytvořené 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Planeta Země 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

VV (6. ročník): Kresba 

VV (6. ročník): Malba 

Z:  
AJ (7. ročník): Svět 

AFRIKA 

výstupy učivo 

 vyhledává na glóbu a v mapách 

světa Afriku, popisuje její 

geografickou polohu a 

geomorfologické členění, přírodní 

podmínky 

 porovnává historické, přírodní, 

kulturní, sociální a hospodářské 

podmínky jednotlivých oblastí 

Afriky 

 popisuje přírodní krajiny Afriky s 

ohledem na jejich jedinečnost a 

odlišnost 

Afrika - ohrožený kontinent 

kolem břehů Afriky 

velmi starý kontinent 

přírodní poměry Afriky 

Afrika včera, dnes a zítra 

při pobřeží Středozemního moře 

Sahel - nejchudší část Afriky 

země Guinejského zálivu 

východní Afrika 

jižní Afrika 



 posuzuje příčiny konfliktů a 

hospodářského zaostávání států, 

diskutuje o problémech současné 

Afriky 

 pracuje se slepými mapami Afriky, s 

mapovými soubory v atlasu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 



přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Celá čísla 

M (6. ročník): Desetinná čísla 

M (7. ročník): Procenta 

M (7. ročník): Zlomky 

M (7. ročník): Celá čísla 

Vko (7. ročník): Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Př (6. ročník): Projevy života na Zemi 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

VV (7. ročník): Kresba 

Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

PrPř (7. ročník): Obratlovci 

PrPř (7. ročník): Bezobratlí 

Z:  
Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

VV (7. ročník): Prostorová tvorba 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

AMERIKA 

výstupy učivo 

 vyhledává na glóbu a v mapách 

americký kontinent, určuje jeho 

geografickou polohu, pojmenovává 

a vyhledává v mapách hlavní 

geomorfologické prvky 

 člení Ameriku na Severní, Střední a 

Jižní část a popisuje ji z hlediska 

podnebí a povrchu, přírodních 

poměrů, historického vývoje 

 porovnává obyvatelstvo Severní, 

Střední a Jižní Ameriky podle 

příslušnosti k rasám, podle 

jazykových skupin, kultury a 

způsobu života, náboženství 

 vyhledává v mapách vybrané státy a 

další zeměpisné regiony Severní, 

Střední a Jižní Ameriky a vytváří 

jejich charakteristiky, posuzuje 

jejich vliv na okolní státy a současný 

od vigvamů k mrakodrapům 

po stopách objevitelů 

přírodní poměry Ameriky 

kdo jsou obyvatelé Ameriky 

USA - světová velmoc 

druhou největší zemí světa 

středoamerické regiony 

jihoamerické regiony 



svět 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Slovní zásoba a tvoření slov 

M (7. ročník): Procenta 

M (7. ročník): Zlomky 

M (7. ročník): Celá čísla 

Vko (7. ročník): Kulturní bohatství 



Vko (7. ročník): Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

VV (7. ročník): Kresba 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

PrPř (7. ročník): Obratlovci 

Z:  
D (7. ročník): Raný novověk 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

ANTARKTIDA 

výstupy učivo 

 hodnotí Antarktidu z hlediska 

podnebí, přírodních poměrů, 

hospodářského a vědeckého využití 

 hodnotí význam polárních oblastí 

pro biosféru a pro životní prostředí 

kontinent ledu a chladu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
Vko (7. ročník): Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (7. ročník): Obratlovci 



Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z:  
Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

PrF (9. ročník): Meteorologie 

OCEÁNY 

výstupy učivo 

 vyhledává v mapách světové oceány, 

vytváří jejich základní 

charakteristiky, posuzuje je z 

hlediska hospodářského využití 

 uvažuje o oceánech v širších 

ekologických souvislostech  

oceánem nejznámějším 

vodami Indického oceánu 

nekonečným oceánem 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
Vko (7. ročník): Přírodní bohatství a jeho ochrana 

F (7. ročník): Kapaliny 

Př (6. ročník): Projevy života na Zemi 

Př (6. ročník): Nižší rostliny 

Př (6. ročník): Bezobratlí 

Př (6. ročník): Základy ekologie 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z:  
Př (7. ročník): Obratlovci 



Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 

výstupy učivo 

 vyhledává v mapách Austrálii a 

Oceánii, popisuje geografickou 

polohu, geomorfologické členění , 

přírodní podmínky 

 popisuje rozšíření živočišstva a 

rostlinstva v Austrálii, zaměřuje se 

na jedinečnost živočišných druhů 

 popisuje historické, kulturní, 

hospodářské, politické a sociální 

podmínky Austálie  

 pracuje se slepými mapami 

Austrálie, s mapovými soubory v 

atlasu 

svět ostrovů a oceánů 

nejmenší kontinent 

australská příroda je jiná 

od doby kamenné k mrakodrapům 

jak se žije v Austrálii 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 



 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Slohová a komunikační výchova 

M (7. ročník): Celá čísla 

M (7. ročník): Zlomky 

M (7. ročník): Procenta 

Vko (7. ročník): Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Př (6. ročník): Projevy života na Zemi 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

PrPř (7. ročník): Semenné rostliny 

PrPř (7. ročník): Obratlovci 

Z:  
Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

ASIE 

výstupy učivo 

 vyhledává na glóbu a v mapách Asii, 

určuje její geografickou polohu a 

popisuje hlavní geomorfologické 

prvky kontinentu 

 objasňuje závislost rozšíření 

rostlinstva a živočišstva na 

přírodních a zeměpisných 

podmínkách 

 vyhledává v mapě oblasti 

nejhustšího a řídkého osídlení a 

zdůvodňuje příčiny 

nerovnoměrného osídlení 

 vyhledává v mapě Asie velké 

zeměpisné regiony, popisuje 

přírodní poměry a zdroje, posuzuje 

Asie blízká i vzdálená 

hranice největšího kontinentu 

od Mrtvého moře na Střechu světa 

přírodní poměry 

nejlidnatější světadíl 

rozdělení Asie 

Blízký východ 

Střední východ 

Zakavkazsko 

Střední Asie 

Jižní Asie 

Jihovýchodní Asie 

Východní Asie 

Sibiř a Dálný východ 



hospodářský a politický význam, 

rozlišuje specifické kulturní oblasti, 

určuje lokality se stálým politickým 

nebo náboženským neklidem 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Slohová a komunikační výchova 

M (7. ročník): Celá čísla 

M (7. ročník): Zlomky 

M (7. ročník): Procenta 



Vko (7. ročník): Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Př (6. ročník): Projevy života na Zemi 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

VV (7. ročník): Kresba 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

PrPř (7. ročník): Obratlovci 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

ARKTIDA 

výstupy učivo 

 popisuje základní společné znaky a 

odlišnosti polárních oblastí - 

Arktidy a Antarktidy 

Arktida - v Severním ledovém oceánu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
F (6. ročník): Těleso a látka 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 



Z:  
Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

EVROPA 

výstupy učivo 

 vyhledává v mapách světa Evropu, 

určuje její geografickou polohu, 

popisuje geomorfologické členění 

světadílu a jednotlivých oblastí 

 pracuje se slepými mapami Evropy 

 vymezuje základní přírodní oblasti 

Evropy a charakterizuje přírodní 

podmínky, podnebné oblasti a 

krajiny v závislosti na zeměpisné 

poloze  

 porovnává historické, přírodní, 

kulturní, sociální a hospodářské 

podmínky jednotlivých oblastí 

Evropy, rozeznává a pojmenovává 

jejich specifika 

 vytváří charakteristiky jednotlivých 

regionů Evropy 

 uvažuje o evropských státech v 

kontextu Evropské unie 

 uvažuje o EU a státech Evropy v 

globálním, celosvětovém kontextu 

Evropa se představuje 

historický vývoj evropské civilizace 

co Evropany rozděluje a co spojuje 

přírodní podmínky v Evropě 

přírodní oblasti Evropy 

přírodní zdroje v Evropě 

Bude Evropanů ubývat? 

přirozený pohyb obyvatelstva 

struktura evropského obyvatelstva 

migrace v Evropě 

města - sídla s výhodami i problémy 

na pomoc těm, co nestačí 

proměny evropského hospodářství 

aby byl náš život plnější a pohodlnější 

Evropa regionů - hledání řádu v různosti 

Střední Evropa 

Severní Evropa 

Západní Evropa 

Jižní Evropa 

Jihovýchovní Evropa 

Výchovní Evropa  

Evropané hledají cestu k sobě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 



 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Slovní zásoba a tvoření slov 

ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (8. ročník): Obohacování slovní zásoby 

AJ (8. ročník): Londýn 

M (6. ročník): Desetinná čísla 

M (7. ročník): Procenta 

M (7. ročník): Zlomky 

M (7. ročník): Celá čísla 

D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

D (8. ročník): Novověk - rok 1848 

D (8. ročník): Novověk - období 1815 - 1848 

D (8. ročník): Novověk - období 1789 - 1815 

Vko (7. ročník): Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

F (7. ročník): Světelné jevy 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 



Z (6. ročník): Svět se propojuje 

VV (8. ročník): Grafika a design 

RJ (7. ročník): Azbuka 

NJ (7. ročník): ABC- První kroky 

PrPř (7. ročník): Obratlovci 

(8. ročník): Světové hospodářství 

(8. ročník): Politický zeměpis 

(8. ročník): Kartografie a topografie 

SpSe (8. ročník): Etické problémy současnosti 

Z:  
NJ (7. ročník): ABC- První kroky 

RJ (7. ročník): Azbuka 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

(8. ročník): Místní oblast 

NJ (8. ročník): Můj svět 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

D (8. ročník): Novověk - období 1648 - 1789 

D (8. ročník): Novověk - období 1789 - 1815 

D (8. ročník): Novověk - období 1815 - 1848 

D (8. ročník): Novověk - rok 1848 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

M (8. ročník): Kružnice a kruh 

SVĚT KOLEM NÁS 

výstupy učivo 

 popisuje globalizační faktory 

dnešního světa 

globalizace 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  



ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (8. ročník): Obohacování slovní zásoby 

AJ (7. ročník): Budoucnost 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

Z:  
(8. ročník): Místní oblast 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

ROZDÍLY VE VYSPĚLOSTI ZEMÍ 

výstupy učivo 

 pojmenovává kritéria pro posouzení 

vyspělosti států světa a rozděluje je 

na jejich základě do skupin 

 porovnává životní úroveň v různých 

regionech světa, posuzuje 

ekonomiky z hlediska dynamiky 

rozvoje  

dělení zemí světa podle vyspělosti 

překážky rozvoje chudých zemí 

co je chudoba a co s ní souvisí 

regionální nerovnosti a jejich vývoj 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (8. ročník): Obohacování slovní zásoby 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

D (8. ročník): Novověk - období 1815 - 1848 



D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

(8. ročník): Statistické údaje v geografii 

(8. ročník): Světové hospodářství 

Z:  
M (7. ročník): Procenta 

(8. ročník): Místní oblast 

D (8. ročník): Novověk - období 1648 - 1789 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

M (8. ročník): Kružnice a kruh 

INTEGRACE ZEMÍ 

výstupy učivo 

 uvádí hlavní mezinárodní 

organizace a jejich zaměření, 

popisuje základní strukturu OSN  

 zvažuje důsledky kolonizace s 

ohledem na dnešní svět, rozlišuje 

hlavní koloniální velmoci 

kolonizace světa 

doznívání kolonizace a počátek dekolonizace 

světa 

proč státy vytvářejí mezinárodní organizace a 

integrace 

ekonomická integrace 

vojenské a politické mezinárodní organizace 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

D (8. ročník): Novověk - období 1815 - 1848 

D (8. ročník): Novověk - období 1789 - 1815 

D (8. ročník): Novověk - období 1648 - 1789 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 



D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

(8. ročník): Politický zeměpis 

SpSe (8. ročník): Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti 

Z:  
M (7. ročník): Procenta 

KULTURNÍ ROZMANITOST LIDSTVA 

výstupy učivo 

 rozlišuje rozdíly mezi jednotlivými 

lidskými rasami,popisuje jejich 

rozšíření na Zemi, argumentuje 

proti rasistickým názorům a teoriím 

 pojmenovává základní 

charakteristiky týkající se 

obyvatelstva  

 posuzuje městské a vesnické 

osídlení, zvažuje výhody a 

nevýhody, rozlišuje shodné a odlišné 

aspekty osídlení v různých částech 

světa 

od etnika ke globálnímu společenství 

postavení národnostních menšin v Česku 

filosofie a náboženství v životě člověka 

prolínání světových kultur 

ochrana kulturního a přírodního dědictví 

migrace  

osídlení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 



Do:  
ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (8. ročník): Obohacování slovní zásoby 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

SpSe (8. ročník): Etické problémy současnosti 

Z:  
M (7. ročník): Procenta 

NJ (8. ročník): Můj svět 

D (8. ročník): Novověk - období 1789 - 1815 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

M (8. ročník): Kružnice a kruh 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

výstupy učivo 

 posuzuje význam jednotlivých 

odvětví národního hospodářství, 

jejich propojenost a strukturu 

zemědělská výroba 

průmysl 

doprava 

služby 

cestovní ruch 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Desetinná čísla 

M (6. ročník): Celá čísla 



M (7. ročník): Celá čísla 

M (7. ročník): Zlomky 

M (7. ročník): Procenta 

M (8. ročník): Kružnice a kruh 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

(8. ročník): Světové hospodářství 

(8. ročník): Statistické údaje v geografii 

Z:  
M (7. ročník): Procenta 

(8. ročník): Místní oblast 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

výstupy učivo 

 popisuje jednotlivé ničivé síly 

přírody, zvažuje možnosti člověka 

při působení těchto sil 

 posuzuje nástroje ochrany životního 

prodtředí, osvětluje faktory 

udržitelného života 

globální změny klimatu 

přírodní katastrofy 

biodiverzita 

ohrožená biodiverzita 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 



F (7. ročník): Síly a jejich vlastnosti 

F (7. ročník): Kapaliny 

F (7. ročník): Plyny 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

PrCh (8. ročník): Voda a její vlastnosti 

Z:  
Př (6. ročník): Projevy života na Zemi 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

AJ (8. ročník): Minulost 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

Př (9. ročník): Stavba Země a geologické děje 

Př (9. ročník): Přírodní zdroje 

Př (9. ročník): Hydrosféra, atmosféra 

VÝZNAM A VYUŽITÍ GEOGRAFIE 

výstupy učivo 

 hodnotí význam a využití geografie 

pro běžný život 

přínos gegrafického vzdělání pro život 

hlavní úkoly soudobé české geografie 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 

NAŠE VLAST - ČESKO 

výstupy učivo 

 vyhledává v mapách Českou 

republiku, podle různých kritérií 

určuje její polohu  

 vymezuje geologické a 

geomorfologické členění ČR, 

Poloha a vývoj České republiky 

Informační zdroje o České republice 

Povrch 

Podnebí 

Vodstvo 



vyhledává jednotlivé prvky v 

mapách 

 hodnotí podnebí ČR s ohledem na 

působení různých činitelů, 

vyhledává v mapě podnebné oblasti 

a popisuje jejich specifika 

 popisuje hydrologické poměry ČR 

 popisuje rozšíření půd a přírodních 

oblastí v ČR na základě místních 

podmínek 

 posuzuje aktuální trendy 

demografického vývoje obyvatelstva 

ČR, uvádí změny ve struktuře 

obyvatelstva z hlediska 

národnostního zastoupení, věkových 

skupin, náboženského vyznání apod. 

 člení hospodářství do jedotlivých 

sektorů, popisuje jejich strukturu, 

vyhledává souvislosti, zvažuje 

regionální odlišnosti 

Krajiny 

Obyvatelstvo 

Hospodářství 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Etnický původ 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 



 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

M (7. ročník): Celá čísla 

M (7. ročník): Zlomky 

M (7. ročník): Poměr 

M (7. ročník): Procenta 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

Př (9. ročník): Hydrosféra, atmosféra 

Př (9. ročník): Přírodní zdroje 

Př (9. ročník): Geologická stavba ČR 

Př (9. ročník): Petrologie 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

KAJ (9. ročník): Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

KAJ (9. ročník): Cestování 

KAJm (9. ročník): Cestování, dovolená, prázdniny 

Z:  
NJ (7. ročník): ABC- První kroky 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

NJ (8. ročník): Můj svět 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

M (8. ročník): Kružnice a kruh 

KAJm (9. ročník): Dům a domov 

KAJm (9. ročník): Cestování, dovolená, prázdniny 

KAJm (9. ročník): Země 

KAJ (9. ročník): Cestování 

KAJ (9. ročník): Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

NJ (9. ročník): Můj svět II. 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

SeČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

Př (9. ročník): Geologická stavba ČR 

Př (9. ročník): Hydrosféra, atmosféra 

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 

výstupy učivo 

 pracuje s tematickými mapami Hlavní město Praha 



České republiky, vyhledává a 

zpracovává údaje, vyvozuje 

samostatně závěry 

 posuzuje a srovnává jednotlivé kraje 

ČR s ohledem na přírodní 

podmínky, geomorfologické členění, 

geologickou stavbu 

 srovnává hospodářskou úroveň 

krajů ČR, posuzuje možnosti 

jednotlivých regionů s ohledem na 

přírodní zdroje, zdroje energíí, 

polohu, infrastrukturu a 

obyvatelstvo 

 porovnává potenciál regionů v 

oblasti vědy, současné kultury, 

kulturního dědictví, vzdělávání 

 zvažuje možnosti krajů ČR v oblasti 

turistického ruchu, sportu a 

možností využití volného času 

 blíže specifikuje vybraná sídla a 

lokality ČR 

 blíže specifikuje místní region s 

ohledem na přírodní podmínky, 

obyvatelstvo, hospodářství, kulturní 

dědictví 

 uvažuje o ČR a jednotlivých 

příhraničních oblastech v kontextu 

euroregionů a příhraniční 

spolupráce 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Liberecký kraj 

Pardubický kraj  

Královéhradecký kraj 

Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj  

Olomoucký kraj 

Zlínský kraj  

Moravskoslezský kraj 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 



MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Stavba mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

M (6. ročník): Desetinná čísla 

M (6. ročník): Úhel a jeho velikost 

M (7. ročník): Celá čísla 

M (7. ročník): Zlomky 

M (7. ročník): Procenta 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

Vko (6. ročník): Národ a vlast 

Vko (6. ročník): Náš region, naše obec 

Vko (7. ročník): Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Vko (7. ročník): Kulturní bohatství 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Vko (9. ročník): Občanská společnost 

Vko (9. ročník): Stát a hospodářství 

Vko (9. ročník): Svět práce a dospělosti 

Vko (9. ročník): Rovnost příležitostí na trhu práce 

F (9. ročník): Jaderná energie 

Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

Př (9. ročník): Hydrosféra, atmosféra 

Př (9. ročník): Přírodní zdroje 

Př (9. ročník): Geologická stavba ČR 

Př (9. ročník): Petrologie 



Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

VV (8. ročník): Grafika a design 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

KAJ (9. ročník): Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

KAJ (9. ročník): Cestování 

SeČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

PrCh (8. ročník): Kovy 

(8. ročník): Místní oblast 

SpSe (8. ročník): Poznáváme svůj kraj 

KAJm (9. ročník): Cestování, dovolená, prázdniny 

KAJm (9. ročník): Peníze, obchod 

Z:  
Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

Př (9. ročník): Petrologie 

Př (9. ročník): Mineralogie 

KAJm (9. ročník): Cestování, dovolená, prázdniny 

KAJm (9. ročník): Země 

KAJ (9. ročník): Cestování 

KAJ (9. ročník): Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

Př (9. ročník): Geologická stavba ČR 

Př (9. ročník): Hydrosféra, atmosféra 

4.7. Umění a kultura 

4. 7. 1. Hudební výchova 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

- vyučuje se v 1. - 9. ročníku 1 hodinu týdně 

- podle uvážení učitele na I. suupni může být propojena s výukou jiných předmětů 

- výuka se uskutečňuje v kmenových třídách případně v učebnách s klavírem 

Hudební výchova je svým pojetím členěna do čtyř hudebních činností: 

1. Vokální činnosti 

2. Instrumentální činnosti 

3. Hudebně pohybové činnosti 

4. Poslechové činnosti 

Hudební výchova umožňuje žákovi aktivní a tvořivý styk s hudbou, přispívá k jeho 

celkovému utváření osobnosti, rozvíjí hudebnost, hudební schopnosti, dovednosti, návyky a 

dodněcuje jeho všestrannou hudební aktivitu. 

Součástí výuky je účast žáků na koncertech a divadelních představeních dle aktuální nabídky. 



Výchovné a vzdělávací strategie, které v předmětu směrují k utváření klíčovýcz kompetencí: 

Kompetence k učení 

- zarazujeme do výuky termíny z hudební oblasti a klademe důraz na jejich používání 

- umožňujeme žákům získat přehled v oblasti umění a kultury, který jim pomůže prožitky z 

těchto oborů lidské činnosti intenzivněji prožívat 

- zadáváme projekty a referáty a tím umožňujeme vnímat umělecká díla v jejich kontextu 

Kompetence k řešení problémů 

- podněcujeme žáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak aby 

svůj názor byli schopni obhájit 

- předkládáme žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytujeme dostatek 

prostoru k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě 

- otevíráme před žáky možnosti volby vhodných hudebních vyjadřovacích prostředků 

Kompetence komunikativní 

- motivujeme žáky, by vnímali mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto komunikaci 

využívali 

- prožitkovým vyučováním si žáci osvojí to, že vyslechnou názor druhých lidí na společně 

prožitý estetický zážitek a vhodně na něho reagovat může být přínosem 

- poskytujeme dětem dostatečný prostor k jejich vlasnímu kulturnímu, uměleckému projevu 

Kompetence sociální a personální 

- vysvětlujeme a budujeme zásady chování na kulturních akcích 

- předvádíme dětem na příkladech nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní 

zdokonalování 

- na základě respektování názorů každého žáka pěstujeme v dětech sebedůvěru 

- poskytujeme prostor pro osobnité hudební projevy žáků 

Kompetence občanské 

- vysvětlujeme žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a 

historické dědictví 

- podpoorujeme v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

-umožˇ%nujeme žákům, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění 

- používáním encyklopedií a internetu umožňujeme žákům seznámení s významnými 

hudebními díly a jejich autory 

Kompetence pracovní 

- objasňujeme žákům základní pravidla pro grafický záznam hudby 

- zdůraz%nujeme potřebu pohybových aktivit pro člověka 

- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 provádí hlasová a dechová cvičení 

 rozlišuje krátké a dlouhé tóny 

 zpívá s kolektivem třídy jednoduché 

dětské písně 

 intonuje dle svých individuálních 

schopností 

pěvecké dovednosti 

hlasová hygiena 

správné dýchání 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

VV (1. ročník): Kresba 

Z:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 vytleskává rytmus podle vzoru 

 realizuje rytmický doprovod hrou 

na tělo, případně jednoduchými 

rytmickými nástroji 

hra na tělo a na Orffovy nástroje  

rytmizace říkadel a básní 

hudební hry 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

Z:  
Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

HUDEBNĚ - POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 provádí jednoduchou hudebně 

pohybovou činnost (držení těla, 

pochod, tanečky) 

pohybové vyjádření hudby 

jednoduché taneční hry 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
TV (1. ročník): Pohybové hry 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a 

zpěvní 

 seznámí se s vybranými vánočními 

koledami a jednoduchými 

skladbami, hymna ČR 

 poznává nejznámější hudební 

nástroje 

tón a zvuk, hlas mluvený a zpívaný 

seznámení s nejznámějšími hudebními 

nástroji 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Literární výchova 

Z:  
Ajv (1. ročník): Dům, rodina 

Ajv (1. ročník): Školní potřeby 

Ajv (1. ročník): Hračky a barvy 

Ajv (1. ročník): Oblečení 

Ajv (1. ročník): Narozeniny 

Ajv (1. ročník): Osobní hygiena 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 



VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 na základě svých dispozic zpívá a 

intonuje lidové i jednoduché umělé 

dětské písně 

hlasová hygiena 

zpěv a realizace písní lidových i dětských 

umělých 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Nauka o slově 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

VV (2. ročník): Kresba 

Z:  
Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

ČJ (2. ročník): Rozdělení hlásek 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty 

 využívá hru na tělo i jednoduché 

hudební nástroje k doprovodům 

písní 

rytmus v řeči a hudbě 

hra na tělo v hudebně pohybových hrách i při 

doprovodu písní 

hra na jednoduché hudební nástroje (Orffova 

škola) 

melodizace a rytmizace textů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  



ČJ (2. ročník): Literární výchova 

HUDEBNĚ - POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 pohybem reaguje na různě znějící 

hudbu 

 zapojuje se do hudebně pohybových 

her 

 dle svých schopností tančí 

jednoduché tanečky 

pohybová reakce na změny v proudu znějící 

hudby - tempo, dynamika, rytmus, melodie 

hudebně pohybové hry 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
TV (2. ročník): Příprava na tělesnou aktivitu 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 rozpozná některé výrazné tempové a 

dynamické změnvy v proudu znějící 

hudby 

 poznává další hudební nástroje 

 vnímá poslechové sklady dle výběru 

učitele přiměřené jeho věku 

 poslechově vnímá státní hymnu 

tón - délka, síla 

hudebně výrazové prostředky - rytmus, 

melodie vzestupná a sestupná 

lidský hlas a hudební nástroj 

hudební styly - hudba taneční, pochodová, 

slavnostní, ukolébavka 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 



Do:  
ČJ (2. ročník): Literární výchova 

Z:  
Ajv (2. ročník): Exotická zvířata 

Ajv (2. ročník): Škola 

Ajv (2. ročník): Oblečení 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 uplatňuje získané pěvecké 

dovednosti při zpěvu 

rozvíjení osvojených pěveckých schopností z 

1. a 2. ročníku 

dýchávní, výslovnost, uvolněný zpěv 

zpěv písní různýc žánrů, hudební rytmus 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Literární výchova 

VV (3. ročník): Lineární kresba, kontrast a proporce v kresbě 

Z:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

Pr (3. ročník): Stát a my 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 spolupracuje s ostatními spolužáky 

při hře na Orffovy nástroje dle 

svých schopností 

 seznamuje se s notovou osnovou a 

houslovým klíčem 

zdokonalování doprovodné hry na Orffovy 

nástroje 

nota, notová osnova, houslový klíč 

hodnota not 



 sleduje v notovém zápise hodnotu 

noty celé, půlové a čtvrťové 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Literární výchova 

HUDEBNĚ - POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 reaguje pohybem na hudbu, 

vyjadřuje tempo a dynamiku 

 podle vzoru diriguje společně s 

ostatními ve 2/4 taktu 

pohybový doprovod znějící hudby 

vyjádření hudební nálady 

taneční hry se zpěvem 

taktování - dvoudobý takt 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
TV (3. ročník): Pohybové hry 

Z:  
Pr (3. ročník): Lidské tělo 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 poznává hudby různých žánrů a hudba vážná a moderní, vkální, instrumentální 



stylů přiměřené jeho věku a 

uvědomuje si jejich rozdílnost 

 poslechově rozlišuje strunné a 

dechové hudební nástroje 

 zdokonaluje se v poznávání 

hudebních nástrojů 

 uvědomuje si význam státní hymny 

a reaguje na ni svým chováním 

a vokálně instrumentální 

hymna ČR, chování při hymně 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Literární výchova 

Z:  
Pr (3. ročník): Stát a my 

AJ (3. ročník): Pozdravy, rozloučení 

AJ (3. ročník): Školní nábytek 

AJ (3. ročník): Domácí mazlíčci 

AJ (3. ročník): Pocity 

AJ (3. ročník): Vzhled člověka 

AJ (3. ročník): Tělo 

AJ (3. ročník): Oblečení 

AJ (3. ročník): Jídlo 

AJ (3. ročník): Zvířata 

AJ (3. ročník): Abeceda, dny, měsíce 

4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 dle svých možností zpívá intonačně 

čistě a rytmicky přesně v jednohlase, 

pokouší se o vícehlas 

 uvědomuje si rozdíl mezi písní 

lidovou a umělou 

rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová 

hygiena, správné dýchání, artikulace při zpěvu 

zpěv a realizace písní různých žánrů 

dvojhlas - kánon 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Literární výchova 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 doprovází zpěv písní rytmickým či 

melodicklým doprovodem na 

jednoduché nástroje dle svých 

schopností 

 seznamuje se s jednoduchým 

notovým zápisem 

reprodukce motivů jednoduchých skladbiček 

pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře 

notový záznam hudby, hudební abeceda, nota 

osminová 

takt a taktová čára 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Literární výchova 

HUDEBNĚ - POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků k poslouchané 

hudbě 

 na základě individuálních 

pohybová improvizace s využitím tanečních 

kroků, polka, valčík, mazurka 

taktování - dvoudobý a třídobý takt 

taneční hry se zpěvem 



hudebních schopností předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu 

 seznámí se s mazurkovým, 

polkovým a valčíkovým krokem 

 zopakuje taktování ve 2/4 a 3/4 

taktu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
TV (4. ročník): Pohybové hry 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 osvojuje si informace o 

nejznámějších hudebních 

skladatelích a seznamuje se s 

některými jejich díly 

 analyzuje v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků 

 získá informace o státní hymně a 

jejich autorech 

hudební nástroje strunné, dechové a bicí 

výrazové prostředky hudby - melodie, rytmus, 

dynamika, barva a kontrast, interpretace 

hudby 

skadby B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a 

W. A. Mozarta 

hymna ČR - historie 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 



MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Literární výchova 

Z:  
Vla (4. ročník): Stát a státní zřízení 

AJ (4. ročník): Hudba 

AJ (4. ročník): Vesmírná škola 

AJ (4. ročník): Úžasná zvířata 

AJ (4. ročník): Komunikace 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 uplatňuje svůj hlasový potenciál při 

sólovém i skupinovém zpěvu 

 interpretuje a reprodukuje hudbu 

dle svého individuálního zájmu a 

zaměření 

 přednese hymnu ČR  

upevňování získaných pěveckých dovedností 

intonačně a rytmicky uvědomělý zpěv písní na 

základě individuálních schopností 

dvojhlas 

zpěv hymny ČR 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Literární výchova 

VV (5. ročník): Volná malba, kresba, comics, reklama 

Z:  
Vla (5. ročník): Česká republika v Evropě 



INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 dle svých individuálních dispozic 

doprovází zpěv na vybrané hudební 

nástroje 

 orientuje se v notovém zápisu 

doprovodu písně 

rytmus v hudbě, obměňování motivů při 

melodizaci a rytmizaci 

doprovodná hra podle svého individuálního 

zájmu a zaměření 

sledování notového zápisu písní 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Literární výchova 

HUDEBNĚ - POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 ztvárňuje hudbu pohybem s 

využitím tanečních kroků 

 dle svých schopností diriguje ve 2/4, 

3/4 a 4/4 taktu 

uchovávání a reprodukce pohybů 

prováděných při tanci či pohybových hrách 

lidové a moderní tance a taneční kroky dle 

individuálních možností 

taktování ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
TV (5. ročník): Pohybové hry 



POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 v klidu, ale aktivně vylechne krátké 

ukázky z poslechových skladeb 

 rozpozná v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní na 

zřetelné změny 

 uvědomuje si odlišnost jednotlivých 

hudebních nástrojů - strunné, 

dechové a bicí 

 získá elementární znalosti o 

symfonickém orchestru 

symfonický orchestr a lidová kapela, jejich 

nástroje, dirigent, primáš 

hudba v životě člověka - hudba v chrámu, na 

zámku, v koncertní síni, k práci, pro potěšení 

(dříve a dnes) - ukázky dle výběrřu učitele, 

případně zájmu žáků 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Literární výchova 

Z:  
Vla (5. ročník): Česká republika v Evropě 

Vla (5. ročník): Obrazy z českých dějin 

AJ (5. ročník): Můj svět 

AJ (5. ročník): Čas 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 pohybem vyjadřuje pochodový, 

polkový a valčíkový rytmus 

 taktuje 2/4 a 3/4 takt 

pochod, polka, valčík, mazurka, country, 

dramatizace písní 

taktování - hra na dirigenta a orchestr 



 vyjadřuje pohybem obsah písně 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

přesahy 

Do:  
TV (6. ročník): Pohybové hry 

Z:  
TV (6. ročník): Pohybové hry 

TV (6. ročník): Gymnastika 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 správně rytmicky doprovází 

jednoduchou píseň na Orfovy 

nástroje 

 má rytmické cítění a rytmickou 

paměť 

rytmické hádanky, ozvěny, rytmická hra na 

tělo, rytmické hudební formy - pochod, polka, 

valčík, reprodukce známých písní 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 sluchem rozliší zvuk hudeb.nástrojů, 

dovede je pojmenovat 

 rozlišuje skladbu vokální a 

instrumentální, lidovou a umělou 

píseň, melodram, muzikál, operu a 

operetu 

 seznámí se s obdobím baroka a 

klasicismu 

 seznámí se s vybranými skladbami 

rozeznávání hudebních nástrojů, rozdělení do 

skupin 

píseň lidová a umělá 

vokální a instrumentální skladba 

melodram 

muzikál 

opera, opereta 

J. Mysliveček, L.Janáček, B.Martinů, B. 

Smetana, A.Dvořák 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Jsme Evropané 

přesahy 



VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 orientuje se v jednoduchém notovém 

zápisu 

 vyhledává určené takty a rytmy 

 zdokonaluje správné pěvecké 

návyky 

 podle individuálních dispozic zpívá 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

zpěv lidových písní 

notový zápis 

říkadlo, píseň - rytmické vyjádření textu písně 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

INSTRUMENTÁLNÍ A POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 pohybem reaguje na znějící hudbu 

 rozezná hudebně výrazové 

prostředky : melodii, rytmus, tempo, 

dynamiku 

prolínají se do hudebních činností v průběhu 

celého školního roku 

taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění 

polka, valčík, mazurka 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Z:  
Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 rozpozná hudební nástroje, jejich 

výrazové možnosti 

pochod, tanec, vážná hudba k poslechu 

výběr poslechovýchskladeb různých období 



 rozpozná rozdíly komorní a 

symfonické hudby 

 zařadí skladbu do příslušného 

období 

 určí akordy dur a moll 

 určí melodii sestupnou a vzestupnou 

baroko- A. Vivaldi 

klasicismus - W. A. Mozart 

romantismus - F. Chopin, F. Schubert 

český romantismus - B.Smetana, A. Dvořák 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Literární výchova 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

VOKÁLNÍ ČINNOST 

výstupy učivo 

 zdokonaluje správné pěvecké 

návyky 

 rozezná hudebně výrazové 

prostředky : melodie, rytmus, 

tempo, dynamiku 

lidové a umělé písně - dynamika, melodie, 

rytmus 

vběr písní různých období 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Slovní zásoba a tvoření slov 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 

výstupy učivo 

 užívá hudebních nástrojů k 

doprovodu pěveckých projevů 

moderní hudební nástroje 

blues, swing 

výběr skladeb s odlišným tempem a rytmem 

pokrytí průřezových témat 



přesahy 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 poslouchané skladby hodnotí, 

rozlišuje a zařazuje do období 

 rozlišuje stupnici, akord a interval 

 orientuje se v rozmístění nástrojů v 

symfonickém orchestru 

hudební dílo a jeho autor 

vývojová období- starověk, středověk, gotika, 

antika, renesance, baroko, klasicismus, 

romantismus, hudba 20. století 

Oslobozené divadlo-J. Voskovec, J. Werich, J. 

Ježek 

E. Presley 

G. Gershwin- Rhapsody In Blue 

baroko - J. S. Bach, A. Vivaldi 

klasicismus- J. W. Mozart 

romantismus- F. Chopin, F. Liszt, P. I. 

Čajkovskij, F. Schubert 

A. Dvořák 

B. Smetana- Má vlast 

J. J. Ryba- česká mše vánoční 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Literární výchova 

VV (8. ročník): Kresba 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

VOKÁLNÍ ČINNOST 

výstupy učivo 

 zdokonaluje správné pěveské 

návyky a hlasovou hygienu 

 podle individuálních dispozic zpívá 

intonačně čistě a rytmicky přesně, 

respektuje dynamiku písně 

pěvecký projev 

orientace v notovém záznamu 

rozvoj hudebního sluchu a hudební 

představivosti 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

AJ (8. ročník): Zážitky 

RJ (8. ročník): Pojechali 1. - 5. 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 vytleskává obtížnější rytmus taktování 



 vyjadřuje hudbu pomocí mimiky, 

ztvárňuje vlastní choerografii 

pohybové vyjádření hudby v návaznosti 

polka, valčík, mazurka, cha-cha 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
TV (8. ročník): Gymnastika 

Z:  
TV (8. ročník): Pohybové hry 

TV (8. ročník): Gymnastika 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 spojuje poslech s pohybovou 

činností 

prolínají do vokálních a poslechových činností 

během celého školního roku 

hudební výrazové prostředky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

Z:  
KAJm (9. ročník): Umění 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 

výstupy učivo 

 upevňuje a ověřuje své poznatky 

pomocí hry na hudební nástroje 

 reprodukuje rytmus, vytváří 

hudební nástroje historické a současné 



rytmické doprovody 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
KAJm (9. ročník): Umění 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 rozezná a znázorní tempové a 

dynamické změny 

 při poslechu využívá získaných 

znalostí a zkušeností 

hudební styly a žánry - jazz, swing, blues, 

rock, pop, folklor, tramské písně, 60.-90. léta 

hudební divadlo a film, např. J. Suchý, J. Šlitr 

romantismus - B. SMetana, A. Dvořák, Z. 

Fibich 

český klasicismus - J. Mysliveček 

romantistum - F. CHopin, F. Schubert, P. I. 

Čajkovskij 

hudební směry 20. století - L. Janáček, B. 

Martinů 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Literární výchova 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

KAJm (9. ročník): Umění 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

VOKÁLNÍ ČINNOST 

výstupy učivo 

 zdokonaluje správné pěvecké 

návyky a hlasovou hygienu 

 transponuje písně do jiných tónin 

 reprodukuje rytmus, vytváří 

rytmické doprovody 

opakování učiva z předchozích ročníků 

opakování lidových písní s důrazem na 

melodii, dynamiku a rytmus 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Slovní zásoba a význam slova 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

KAJm (9. ročník): Umění 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 



4. 7. 2. Výtvarná výchova 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Cílem VV je estetické vnímání a osvojování přírody, světa věcí a světa člověka 

prostřednictvím výtvarných prací žáků, rozvíjení výtvarného cítění, tvořivosti, fantazie a 

vztahu k uměleckému dílu, kultuře i přírodě. 

Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň 

Doporučená dotace hodin: 

1.-3.ročník - 1 hod.týdně 

4. a 5. ročník - 2 hod.týdně 

Základem výuky je volný výtvarný přepis dětského světa a jeho vztahových hodnot. 

Seznamování s řečí materiálu a technik je tvořivě provázáno s celým výtvarným projevem 

dítěte. Nedílnou součástí výuky VV je seznamování s ilustracemi dětských knih a s jejich 

autory, návštěvy vstav obrazů i jiných uměleckých děl, příležitostné poznávání uměleckých 

slohů při návštěvách hradů, zámků a historických částí měst. Prostřednictvím výtvarných 

činností klademe základy estetickému vztahu k věcem a k prostředí, které nás obklopuje. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Společnými postupy všichni vyučující utvářejí a rozvíjejí tyto klíčové kompetence 

Kompetence k řešení problémů 

- podněcujeme u žáků aktivitu při řešení výtvarných úkolů 

- umožňujeme žákům volbu výtvarné techniky přiměřené jejich schopnostem 

Kompetence sociální a personální 

- klademe důraz na spolupráci žáků ve skupině, na vzájemnou pomoc a toleranci 

- podporujeme sebedůvěru a osobnostní rozvoj 

- podněcujeme vytvátření příjemné atmosféry a kamarádských vztahů mezi spolužáky 

Kompetence komunikativní 

- motivujeme žáky k respektování rozdílnosti výtvarného vyjadřování spolužáků a ke snaze 

objektivně hodnotit jejich práci i práci svou 

- podporujeme obohacování slovní zásoby z oblasti výtvarného umění 

Kompetence občanská 

- podněcujeme samostatné tvůrčí vytváření estetického prostředí třídy 

- rozvíjíme a formujeme pozitivní vztah k výtvarnému umění na základě osobních prožitků 

(ilustrace knih, výstavy, odborné publikace, CD, kulturní památky) 

Kompetence pracovní 

- motivujeme žáky k aktivnímu poznání všech přiměřených výtvarných technik a k jejich 

použití 

- vyžadujeme dodržování stanovených bezpečnostních a hygienických norem a pravidel 

Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

- umělecký proces chápeme jako způsob poznávání a komunikace 

- pracujeme s vizuálně obrazovými znakovými systémy 

- rozvíjíme tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity 

- užíváme různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a 

komunikačních technologií 

- klademe důraz na rozvoj osobnostní a sociální výchovy, zvláště rozvoj smyslového vnímání, 

kreativity a estetična 

Časové vymezení vyučovacího předmětu: 

- 6. a 9. ročník - 2 hodiny týdně 

- 7. a 8. ročník - 1 hodina týdně 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. 



Kompetence k učení 

- vedeme žáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby 

- rozvíjíme tvořivost žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik 

- zprostředkováváme pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa 

- učíme žáky vnímat umělecké slohy a díla v jejich historických souvislostech 

Kompetence k řešení problémů 

- umožňujeme žákům volbu vhodných výtvarných a vyjadřovacích prostředků výběrem 

výtvarných technik, materiálů a pomůcek 

- hledáme náměty pro volbu různých postupů a způsobů samostatného řešení 

- osvojujeme kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby 

Kompetence komunikativní 

- otevíráme žákům možnosti přístupu k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání 

- učíme rozvíjet dovednosti vedení dialogu nebo diskuze o dojmu z uměleckého díla, umět 

projevit vhodnou formou svůj názor a obhájit jej 

- učíme se naslouchat a tolerovat názor druhých, respektovat originalitu 

- dodržujeme etiku komunikace 

Kompetence sociální a personální 

- uvádíme příklady pro vytváření potřeb pohybovat se v estetickém prostředí 

- s žáky se učíme respektovat pravidla při práci v týmu a svou pracovní činností kladně 

ovlivňovat kvalitu své i týmové práce 

- strategie: dodávání sebedůvěry, 

pomoc žákům podle potřeby, 

umožnit zažít úspěch, 

zohlednit pracovní tempo 

Kompetence občanské 

- prezentujeme výsledky práce a účast ve výtvarných soutěžích 

- vytváříme potřeby návštěv výstav výtvarných prací  

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

LINIE (ROVNÁ, KŘIVÁ) 

výstupy učivo 

 rozpozná základní druhy linie 

 srovnává výtvarné prvky ve 

výtvarných dílech svých spolužáků 

uvolňovací cviky 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Nácvik psaní písmen, slov a vět 

Z:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 



Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

ČJ (1. ročník): Nácvik psaní písmen, slov a vět 

BARVY, HRY S BARVOU 

výstupy učivo 

 pozná základní barvy experimentování s barvou 

zapouštění barev 

míchání barev 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

M (1. ročník): Geometrie 

M (1. ročník): Matematické představy 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Z:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

KRESBA 

výstupy učivo 

 kreslí měkkou tužkou 

 rozlišuje malbu a kresbu 

kresba pastelkami, tuší, tužkou, voskovým 

pastelem 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Literární výchova 

ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

Pr (1. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Jsem školák 

Z:  



ČJ (1. ročník): Literární výchova 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Ajv (1. ročník): Hračky a barvy 

Ajv (1. ročník): Oblečení 

Ajv (1. ročník): Narozeniny 

Ajv (1. ročník): Zvířata 

Pr (1. ročník): Jsem školák 

Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Člověk a jeho zdraví 

HV (1. ročník): Vokální činnosti 

Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

Čt (1. ročník): Čtení 

ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

MALBA 

výstupy učivo 

 při práci experimentuje s barvou 

 ilustruje viděné a fantazijní 

malba akrylátovými a temperovými barvami 

malba suchým pastelem 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Z:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Pr (1. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Dopravní výchova 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

ILUSTRÁTOŘI - LADA, ZMATLÍKOVÁ, MÜLLER 

výstupy učivo 

 pozná práci několika ilustrátorů seznámení s díly ilustrátorů dětských knih 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Literární výchova 

Z:  
ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (1. ročník): Literární výchova 

Čt (1. ročník): Čtení 

PRÁCE VE SKUPINĚ 

výstupy učivo 

 výtvarně tvoří s ostatními spolužáky společný výkres - různé techniky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (1. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

 kreslí uhlem a rudkou 

 ilustruje slyšené 

kresba pastelkami, tuší, voskovým pastelem, 

rudkou, uhlem tužkou 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 



ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Literární výchova 

ČJ (2. ročník): Malé a velké písmeno, abeceda 

M (2. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

Z:  
ČJ (2. ročník): Upevnění tvarů písmen 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

Ajv (2. ročník): Exotická zvířata 

Ajv (2. ročník): Škola 

Ajv (2. ročník): Jídlo 

Ajv (2. ročník): Obličej 

Ajv (2. ročník): Oblečení 

HV (2. ročník): Vokální činnosti 

Pr (2. ročník): Škola, chování ve škole 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

Pr (2. ročník): Dopravní výchova 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

Čt (2. ročník): Čtení 

M (2. ročník): Mince a bankovky, časové jednotky 

MALBA 

výstupy učivo 

 využívá poznatky o barvách při 

vlastní práci 

 obrazně vyjadřuje vjemy sluchové a 

hmatové 

malba vodovými a temperovými barvami, 

jejich mícháí 

využití barev v různých technikách 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 



přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Literární výchova 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Dopravní výchova 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

Z:  
ČJ (2. ročník): Literární výchova 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

Pr (2. ročník): Moje rodina 

Pr (2. ročník): Orientace v čase 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

Pr (2. ročník): Dopravní výchova 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

ROZVRŽENÍ PLOCHY A PROSTORU 

výstupy učivo 

 snaží se vhodně rozvrhnout plochu 

výkresu 

 zvládá zvolenou výtvarnou techniku 

velikosti a proprce objektu v ploše 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

přesahy 

Do:  
M (2. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

Pr (2. ročník): Místo, kde bydlím 

PČ (2. ročník): Konstrukční činnost 

PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 

PČ (2. ročník): Práce s papírem a kartonem 

Z:  
ČJ (2. ročník): Upevnění tvarů písmen 

DÍLA ZNÁMÝCH AUTORŮ (SEKORA, PILAŘ, SMETANA) 

výstupy učivo 

 nachází rozdíly ve výtvarném 

zpracování děl daných ilustrátorů 

beseda nad ilustracemi známých dětských 

ilustrátorů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Kreativita 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

Z:  
Čt (2. ročník): Čtení 

NÁVŠTĚVY VÝSTAV 

výstupy učivo 

 využívá nabytých vědomostí při 

jiných činnostech (vyprávění,sloh...) 

návštěva výstavy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

Z:  
Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

UKÁZKY VOLNÝCH MALEB A ILUSTRACÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje volnou malbu a ilustraci vytváření estetického prostředí třídy 



 slovy hodnotí svoji výtvarnou práci 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (2. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (2. ročník): Literární výchova 

Z:  
Pr (2. ročník): Orientace v čase 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

LINEÁRNÍ KRESBA, KONTRAST A PROPORCE V KRESBĚ 

výstupy učivo 

 využívá různé druhy linií 

 používá tuš k výtvarnému vyjádření 

tenká a silná čára 

vytváření různých stop linii (tuš, tužka, 

prst,...) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Poznávání lidí 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Písemný projev 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

M (3. ročník): Geometrie 

Z:  
HV (3. ročník): Vokální činnosti 

Pr (3. ročník): Lidé a čas 



Pr (3. ročník): Lidé a technika 

Pr (3. ročník): Živá příroda 

AJ (3. ročník): Školní potřeby 

AJ (3. ročník): Školní nábytek 

AJ (3. ročník): Oblečení 

AJ (3. ročník): Zvířata 

VÝTVARNÝ RYTMUS, CÍTĚNÍ 

výstupy učivo 

 využívá svůj smysl pro výtvarné 

řešení plochy a prostoru 

 užívá obrazné vyjádření na základě 

smyslových podnětů 

pravidelné řazení prvků (bramborová 

tiskátka,...) 

střídání prvků 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

přesahy 

Do:  
PČ (3. ročník): Práce drobným materiálem - přírodniny 

STRUKTURÁLNÍ A PROSTOROVÉ KOMPOZICE 

výstupy učivo 

 vytváří tvary a objekty na základě 

znalostí proporcí 

velikosti a proporce v ploše 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

Pr (3. ročník): Dopravní výchova 

Z:  
Pr (3. ročník): Neživá příroda 

VÝTVARNÉ TECHNIKY 



výstupy učivo 

 zvolí si výtvarnou techniku, kterou 

bezpečně zvládá a považuje ji za 

nejvhodnější k danému tématu 

využití kombinovaných technik 

prohlubování výtvarných dovedností v malbě 

a kresbě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

přesahy 

Z:  
Pr (3. ročník): Stát a my 

ORIENTACE V LITERATUŘE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ (TECHNIKY, POJMY...) 

výstupy učivo 

 pozná různé druhy výtvarných 

technik (malba, kresba, plastika) 

práce s literaturou, časopisy 

ukázka nových technik 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Stavba mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Literární výchova 

NÁVŠTĚVY VÝSTAV 

výstupy učivo 

 projevuje zájem o výtvarné umění vnímání uměleckých děl na výstavě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

Pr (3. ročník): Lidé a čas 

Z:  
Pr (3. ročník): Naše obec a náš kraj 

ORIENTACE V DÍLECH ZNÁMÝCH AUTORŮ 

výstupy učivo 

 srovnává výtvarné prvky ve 

výtv.dílech náhodně vybraných 

umělců 

 dokáže rozpoznat různé způsoby 

uměleckého vyjádření 

poznávání děl známých dětských ilustrátorů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Komuniční a slohový výcvik 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 

BARVY A JEJICH KOMBINACE 

výstupy učivo 

 rozlišujeme barvy studené a teplé, 

jejich kombinace 

 znalosti o barvách bezpečně používá 

při vlastní práci 

 používá základní pojmy o barvách 

orientace v barevné škále 

rozlišení barev teplých a studených a jejich 

využití ve výtvarném zpracování 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

PČ (3. ročník): Práce drobným materiálem - přírodniny 

Z:  
Pr (3. ročník): Dopravní výchova 

Pr (3. ročník): Stát a my 

PRÁCE VE DVOJICÍCH A SKUPINÁCH 

výstupy učivo 

 porovnává a hodnotí různé výtvarné 

techniky 

 diskutuje nad výtvarným dílem 

svým i spolužáků 

společná práce - různé techniky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Do:  
ČJ (3. ročník): Komuniční a slohový výcvik 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

PRVKY VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ - LINIE, SVĚTLO, BARVA 

výstupy učivo 



 vnímá, kombinuje barvy a využívá 

základní klasifikaci barev, světlostní 

a teplotní kontrast 

 aplikuje různé druhy linií a jejich 

výrazové možnosti 

tenká a silná čára 

vytváření různých stop linií (tuš, tužka, 

prst,...) 

hra světlo a stín 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Literární výchova 

Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

Pří (4. ročník): Rozmanitost přírody 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKU V PLOŠE A V PROSTORU 

výstupy učivo 

 seřazuje prvky v tvarové a barevné 

kompozici 

 projevuje smysl a cit pro prostorové 

formy 

 vytváří jednoduché prostorové 

objekty 

 rozlišuje užitkovou, materiální a 

estetickou stránku předmětů 

dělení a řešení plochy 

barevné rozvržení geometrických tvarů, 

abstraktních prvků 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
M (4. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

PČ (4. ročník): Práce montážní a demontážní 

PČ (4. ročník): Práce s papírem a kartonem 



Z:  
PČ (4. ročník): Práce s papírem a kartonem 

PČ (4. ročník): Práce montážní a demontážní 

M (4. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ NA ZÁKLADĚ OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ 

výstupy učivo 

 vyjadřuje citový prožitek na základě 

smyslových podnětů 

 vyjadřuje vztah k životnímu 

prostředí a krásám přírody 

 poznává různé žánry výtvarného 

umění (galerie, výstavy, umělecká 

díla) 

tématická práce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Vla (4. ročník): Místo, kde žijeme 

Pří (4. ročník): Chráníme své prostředí 

Z:  
Vla (4. ročník): Stát a státní zřízení 

Vla (4. ročník): Dopravní výchova 

AJ (4. ročník): Sporty 

AJ (4. ročník): Na dovolené 

PRÁCE VE DVOJICÍCH A SKUPINÁCH 

výstupy učivo 

 pracuje dle předlohy, sebehodnotí 

vlastní i společnou výtvarnou 

činnost 

 spolupracuje ve skupině, chápe 

náměty jiných 

společná tvorba pomocí různých technik 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Mezilidské vztahy 



 Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

přesahy 

Do:  
ČJ (4. ročník): Písemný projev 

ČJ (4. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (4. ročník): Literární výchova 

Z:  
AJ (4. ročník): Volný čas 

MALBA 

výstupy učivo 

 uplatňuje svou osobitost 

 uvědomuje si emocionální funkci 

barev 

orientace v barevné škále a praktické užití v 

malbě 

barevné kombinace, prolínání a překrývání 

barev 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

Pří (4. ročník): Rozmanitost přírody 

5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

VOLNÁ MALBA, KRESBA, COMICS, REKLAMA 

výstupy učivo 

 znázorňuje proporce a pohyb lidské 

postavy 

 identifikuje funkci písma (sdělnou i 

výtvarnou) 

 chápe odlišnosti mezi realitou a 

uměleckým vyjádřením 

barvy teplé, studené, barevné rozložení v 

ploše nanášení čistých barev a jejich odstínů 

zapouštění barev, experimentování, barevné 

skrvrny 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (5. ročník): Literární výchova 

Vla (5. ročník): Dopravní výchova 

Pří (5. ročník): Lidské tělo 

Z:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

HV (5. ročník): Vokální činnosti 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKU A V PLOŠE I V PROSTORU - USPOŘÁDÁNÍ NA ZÁKLADĚ 

JEJICH VÝRAZNOSTI, VELIKOSTI A VZÁJEMNÉHO POSTAVENÍ 

výstupy učivo 

 využívá různé proporční vztahy v 

ploše i prostoru 

dělení a řešení plochy 

práce s krabičkami, kartony, využití provázků 

a lýka 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Do:  
Pří (5. ročník): Země a vesmír 

Pří (5. ročník): Lidské tělo 

PČ (5. ročník): Práce s papírem a kartonem 

PČ (5. ročník): Práce s textiliemi 

Z:  
PČ (5. ročník): Práce s drobným materiálem - přírodniny 



Vla (5. ročník): Dopravní výchova 

IKT (5. ročník): Grafika 

AJ (5. ročník): Místa 

PROSTŘEDKY PRO VYJÁDŘENÍ EMOCÍ, POCITŮ, NÁLAD, FANTAZIE, PŘEDSTAV A OSOBNÍCH 

ZKUŠENOSTÍ - POHYB TĚLA, AKČNÍ TVAR MALBY A KRESBY 

výstupy učivo 

 vyjadřuje se osobitě s uplatněním 

fantazie 

 volí vyjadřovací prostředky na 

základě smyslového vnímání 

malebné fantazie 

vyjádření radosti a smutku škálou barev 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Literární výchova 

Z:  
Pří (5. ročník): Lidské tělo 

PRÁCE VE DVOJICÍCH A SKUPINÁCH 

výstupy učivo 

 pracuje ve skupině dle 

individuálních schopností 

práce na projektech a soutěžích 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  



ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

ČJ (5. ročník): Literární výchova 

Z:  
Pří (5. ročník): Země a vesmír 

PŮSOBENÍ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ NA TVORBU DĚTÍ 

výstupy učivo 

 výtvarně vyjádří svůj prožitek 

 vciťuje se a prožívá umělecká díla 

ve všech polohách umělecké tvorby 

vystřihování z módních časopisů - koláže 

móda a odívání 

estetika bydlení a životní prostředí 

vkus a kýč 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (5. ročník): Literární výchova 

Vla (5. ročník): Obrazy z českých dějin 

NÁVŠTĚVY VÝSTAV 

výstupy učivo 

 vnímá odlišnosti výtvarného projevu podle situace návštěva výstav - stálé 

regionální expozice 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 



6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

 zobrazuje jednoduchá prostorová 

tělesa, zvládá kombinovat prvky pro 

získání osobitého výsledku, 

uvědomuje si základy perspektivy 

 dokáže kreativně výtvarně vyjádřit 

zkušenosti získané smyslovými 

vjemy 

 začíná rozvíjet cit pro perspektivu a 

kompozici, dokáže je využít ve svém 

vyjádření 

 využívá kresebnou linku k 

osobitému výtvarnému projevu 

kresba tvarů, objemů, umístění na formát, 

vyvažování 

kresebná linka, kontrast tvarů i světla 

kresebné studie jednotlivých předmětů, 

jednoduchá figura, kresebné fantazie  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Krychle a kvádr 

D (6. ročník): Pravěk 

Z:  
D (6. ročník): Pravěk 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

PČ (6. ročník): Práce s technickými materiály 

M (6. ročník): Geometrické útvary v rovině 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

Z (6. ročník): Planeta Země 

Z (7. ročník): Jak je svět rozdělen 

MALBA 

výstupy učivo 

 začíná rozvíjet cit pro perspektivu a 

kompozici, dokáže je využít ve svém 

míchání barev, rozdělení barev - barvy teplé, 

studené, barevné rozložení, nanášení čistých 



vyjádření 

 dokáže kreativně výtvarně vyjádřit 

zkušenosti získané smyslovými 

vjemy 

 osvojí si techniku malby, práci s 

barvou, barevnou škálu, míchání, 

nanášení barev 

 stylizuje vizuální skutečnost, 

rozvrhuje motiv i barevnost na ploše 

barev a jejich odstínů, překrývání, zapouštění 

barev, vyvážení barev 

malba předmětů, zátiší, živočišná říše, krajina 

tematická malba nebo malba podle předlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (6. ročník): Zvířata 

D (6. ročník): Pravěk 

Př (6. ročník): Planeta Země 

Př (6. ročník): Základy ekologie 

Z:  
D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

Z (7. ročník): Jak je svět rozdělen 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

 vnímá trojrozměrnost, dokáže 

vytvářet prostorové kompozice a 

plastiky, zvládá realizovat své 

návrhy v prostoru 

 rozvíjí dekorativní a estetickou 

činnost 

 vnímá různorodost materiálu 

tvarování, prořezávání, odebírání, vrstvení 

papíru, modelace hlíny 

práce s textilem a přírodninami 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Osová souměrnost 

D (6. ročník): Pravěk 

Z:  
D (6. ročník): Pravěk 

PČ (6. ročník): Práce s technickými materiály 

M (6. ročník): Krychle a kvádr 

Z (6. ročník): Mapa - obraz Země 

VOLNÁ A UŽITÁ GRAFIKA 

výstupy učivo 

 rozvíjí dekorativní a estetickou 

činnost 

 využívá metody soušasného 

výtvarného umění - animace, 

fotografie, počitačová grafika, 

seznamuje se s netradičními 

výtvarnými postupy 

 zobrazuje vlastní fantazii pomocí 

vlastních vyjadřovacích prostředků 

 využívá kresebnou linku k 

osobitému výtvarnému projevu 

 stylizuje vizuální skutečnost, 

rozvrhuje motiv i barevnost na ploše 

dělení a řešení plochy 

písmo a písemné znaky 

koláže, roláže, tisk, práce s xerokopií 

volná grafika 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Geometrické útvary v rovině 

M (6. ročník): Osová souměrnost 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

výstupy učivo 

 vyjadřuje svůj postoj k uměleckému 

dílu, vnímá umělecké dílo 

návštěva výstav a galerií 

land art 



 rozvíjí estetický vztah k životnímu 

prostředí 

 pracuje s přírodními prvky v 

krajině 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

 vytváří vizuálně obrazové elementy 

na základě poznání a vlastního 

vnímání, má vlastní přístup k 

realitě, uvědomuje si zákonitosti 

kompozice 

 dokáže výtvarně vyjádřit zkušenosti 

získané smyslovými vjemy 

 zdokonaluje techniku kresby 

zdokonalování kresebné linky a stínování 

využívání nejrůznějších prostředků pro kresbu 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Asie 

MALBA 



výstupy učivo 

 dokáže výtvarně vyjádřit zkušenosti 

získané smyslovými vjemy 

 správně užívá techniku malby - 

nanášení, překrývání a míchání 

barev, rozvíjí cit pro komponování a 

kombinování barev, dokáže využít 

výrazových možností barev 

nauka o barvách - primární, sekundární, 

komplementární barvy 

tónování, barevný kontrast 

nanášení barev- práce štětcem 

zapouštění barev - barevné odstíny, míchání 

barev  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
M (7. ročník): Poměr 

M (7. ročník): Hranoly 

D (7. ročník): Raný středověk 

F (7. ročník): Světelné jevy 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

 vytváří vizuálně obrazové elementy 

na základě poznání a vlastního 

vnímání, má vlastní přístup k 

realitě, uvědomuje si zákonitosti 

kompozice 

 dokáže výtvarně vyjádřit zkušenosti 

získané smyslovými vjemy 

 ztvárňuje trojrozměrnost ověřením 

hmatem a zrakem a porovnáváním 

délek, dokáže realizovat vlastní 

návrhy 

 rozvíjí svou fantazii, osobitost a 

originalitu vybíráním a 

kombinováním výtvarných a 

výrazových prostředků 

tvarování různých materiálů - papír, drát, 

textil 

používání technik prořezávání, vrstvení 

vytváření - plastik, reliéfu, šperků nebo masek 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 



 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
M (7. ročník): Poměr 

Z (7. ročník): Afrika 

Z:  
DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

GRAFIKA A DESIGN 

výstupy učivo 

 dokáže výtvarně vyjádřit zkušenosti 

získané smyslovými vjemy 

 uvědomuje si prolínání kultur a 

různorodost zdrojů interpretace 

 využívá metody současného 

výtvarného umění - počítačová 

grafika, fotografie 

design - návrhy dekorativních látek 

písmo a užitá grafika - písemné znaky, 

obrazové písmo, nápis, plakát nebo jiná 

reklama 

barevné rozvržení geometrických tvarů, 

abstraktních prvků 

dělení a řešení plochy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Stavba mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Skladba 

M (7. ročník): Středová souměrnost 

Z:  
PČ (6. ročník): Příprava pokrmů 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

PČ (7. ročník): Příprava pokrmů 

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KRESBA 

výstupy učivo 

 zobrazuje vizuální vnímání kompozice - rozmístění prvků ve formátu, 



skutečnosti, pracuje s liniemi a 

kompozicí, uplatňuje vlastní přístup 

k realitě 

 uplatňuje principy techniky kresby - 

perspektivu prostoru přenáší na 

plochu se správným zasazením 

jednotlivých komponentů, 

zdokonaluje stínování 

dominanta zlatý řez 

zobrazování - předměty rotační, hranové, 

drapérie 

využívání plastické linky 

různé kresebné prostředky: pero, štětec, tužka, 

pastel, úhel, pastelka 

vyjádření objemu - plastická linka, stínování 

perspektiva - posazení předních a zadních 

objektů, kresebná zkratka, otáčení, horizont, 

úběžníky, podhled a nadhled 

stínování - polostín, sytý a vržený stín, pozadí 

kresba části těla 

vlastní pojetí uměleckého díla  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

M (8. ročník): Válec 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Rozhodování 

Z:  
(8. ročník): Místní oblast 

HV (8. ročník): Poslechové činnosti 

MALBA 

výstupy učivo 

 zobrazuje vizuální vnímání 

skutečnosti, pracuje s liniemi a 

kompozicí, uplatňuje vlastní přístup 

k realitě 

 zdokonaluje techniku malby 

vnímáním barevných valérů a 

kontrastů 

čisté barvy, teplé a studené tóny 

užití barevných kontrastů 

malba zátiší, reprodukce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 



přesahy 

Do:  
M (8. ročník): Válec 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Sebepoznání 

Vko (8. ročník): Rozhodování 

GRAFIKA A DESIGN 

výstupy učivo 

 zobrazuje vizuální vnímání 

skutečnosti, pracuje s liniemi a 

kompozicí, uplatňuje vlastní přístup 

k realitě 

 je schopen samostatně aplikovat 

grafické techniky s vlastním 

kreativním přístupem 

 je schopen navrhovat a tvořit vlastní 

písemné znaky 

 ve své tvorbě využívá metody 

současného výtvarného umění jako 

je počítačová grafika, fotografie, 

xerokopie 

dělení a řešení plochy, koláže, tisk 

písmo a užitá grafika - plakát, reklama, design 

oděvu nebo předmětu 

volná grafika 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Stavba mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Tvorba mediálního sdělení 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Skladba 

M (8. ročník): Kružnice a kruh 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

PROSTOROVÁ TVORBA 



výstupy učivo 

 vnímá trojrozměrnost, pomocí 

vizuálních a hmatových vjemů 

vytváří nové prostorové formy 

 ve své tvorbě využívá netradiční 

materiály, které dokáže kombinovat, 

rozvíjí práci s textilem 

práce s různými materiály (drát, textil, plast) 

srovnávání soch, torza, réliéfů, sousoší - Řím, 

gotika, renesance, moderna - styl, proporce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Vko (8. ročník): Komunikace 

Vko (8. ročník): Rozhodování 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

výstupy učivo 

 vyjadřuje svůj postoj k uměleckému 

dílu, vnímá umělecké dílo  

návštěva galerií a výstav 

dějiny a současné umění -prolínání 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

Vko (8. ročník): Komunikace 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 



KRESBA 

výstupy učivo 

 vytváří subjektivní přístup k tvorbě 

vizuálně obrazových systémů, kde 

uplatňuje osobní poznání, 

zkušenosti a pocity 

 aplikuje principy techniky kresby - 

pravidla perspektivy, poměřování 

délek, kompozice, práce s detailem 

 uplatňuje zákonitosti písma, je 

schopen graficky upravit písemný 

znak, text 

 zdokonaluje realistickou kresbu, 

zvládá skicování a plastickou linku 

 používá principy a perspektivu 

kresby 

perspektiva - horizont, jeden dva úběžníky 

kompozice - rozvržení, umístění, zlatý řez 

kresebná zkratka - elipsy, boční hrany 

plastická linka, stínování 

kresba figury - proporce poměřování, 

kresebná zkratka 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Skladba 

M (9. ročník): Podobnost 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

KAJ (9. ročník): Domov, bydlení 

KAJ (9. ročník): Lidské tělo, zdraví, nemoc 

KAJ (9. ročník): Zvířata, příroda, počasí, roční období 

Z:  
KAJm (9. ročník): Umění 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

MALBA 

výstupy učivo 

 vytváří subjektivní přístup k tvorbě 

vizuálně obrazových systémů, kde 

uplatňuje osobní poznání, 

zkušenosti a pocity 

 užívá znalosti o primárních, 

sekundárních a komplementárních 

nanášení čistých barev - impresionismus, 

fauvismus 

barevné odstíny a barevný kontrast 

vlastní pojetí uměleckého díla - obrazy mistrů, 

reprodukce 

barevné techniky- zapouštění, překrývání, 



barvách, je schopen odvážně 

používat barevných odstínů a 

barevného kontrastu  

 v tvorbě kombinuje nejrůznější 

techniky - malby, kresby, grafiky 

 chápe abstraktní dílo jako specifický 

způsob citového vyjádření, které 

rozvíjí jeho fantazii 

vymývání, kvaš  

malba podle skutečnosti - zátiší nebo krajina 

malebné fantazie - analýza, syntéza, barevné 

fantazie, abstrakce, pointilismus, kubismus 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Skladba 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 

Z:  
KAJm (9. ročník): Umění 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

GRAFIKA A DESIGN 

výstupy učivo 

 vytváří subjektivní přístup k tvorbě 

vizuálně obrazových systémů, kde 

uplatňuje osobní poznání, 

zkušenosti a pocity 

 uplatňuje zákonitosti písma, je 

schopen graficky upravit písemný 

znak, text 

 v tvorbě kombinuje nejrůznější 

techniky - malby, kresby, grafiky 

 používá grafické techniky - tisk, 

koláže a kombinované techniky, kde 

může plně rozvinout svou fantazii a 

subjektivitu 

analýza, syntéza - dekoláž 

užitá grafika - písmo a písemné znaky, 

kresebná a barevná úprava písemných znaků 

piktogramy 

obalový design 

volná grafika - tisk z výšky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 



 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Stavba mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Tvorba mediálního sdělení 

přesahy 

Do:  
D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Z:  
KAJm (9. ročník): Umění 

KAJm (9. ročník): Oblečení a móda 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

PROSTOROVÁ TVORBA 

výstupy učivo 

 vytváří subjektivní přístup k tvorbě 

vizuálně obrazových systémů, kde 

uplatňuje osobní poznání, 

zkušenosti a pocity 

 chápe abstraktní dílo jako specifický 

způsob citového vyjádření, které 

rozvíjí jeho fantazii 

 je schopen vytvářet nové neobvyklé 

tvary v prostoru s použitím různých 

materiálů, rozvíjí smyslové 

schopnosti a kreativitu 

práce s plasty- pet art 

tvorba objektů z různých materiálů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Skladba 

Z:  
KAJm (9. ročník): Umění 

KAJm (9. ročník): Oblečení a móda 

DĚJINY UMĚNÍ 

výstupy učivo 



 dokáže srovnat historické umělecké 

slohy, seznamuje se s uměleckými 

směry 19. a 20. století 

výtvarné slohy- základní výtvarné prvky 

dějiny a současné umění - prolínání 

umění 20. století - hlavní malířské směry 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

přesahy 

Do:  
D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Z:  
KAJm (9. ročník): Umění 

AJ (9. ročník): Hrdinové 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

4.8. Člověk a zdraví 

4. 8. 1. Výchova ke zdraví 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Výchova ke zdraví začíná v rodinném prostředí od nejútlejšího věku. Naše škola považuje 

Zdravý životní cíl za prioritu základního vzdělání. Výchova ke zdraví přináší základní 

poznatky o člověku v souvislostech s preventivní ochranou jeho zdraví (s přihlédnutím k 

prevenci sociálně patologických jevů). Na 2. stupni se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 

7. a 9. ročníku a má časovou dotaci 1 hodinu týdně. V 8. ročníku vzdělávací oblast Člověk a 

zdraví pokračuje v přírodopisu, tělesné výchově a cvičení pro zdraví. 

Výuku realizujeme převážně aktivními metodami, např. situační hry, hraní rolí, skupinové 

projekty, obhajoba vlastních hypotéz apod. Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní listy, 

odborné knihy, video, internet, interaktivní tabuli, učebnu PC apod. 

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách a také v prostorách školní kuchyňky, která 

zajišťuje příjemnější prostředí pro realizaci různých aktivit. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- motivujeme žáky k efektivnímu učení a celoživotnímu vzdělávání 

- klademe důraz na vyhledávání a třídění informací, které žák využívá v procesu učení 

- umožňujeme žákům plánovat, organizovat a řídit vlastní učení 

- vytváříme podmínky pro prezentaci námětů, názorů, zkušeností žáků 



- zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

- zařazujeme metody, při kterých docházejí k závěrům a řešením sami žáci 

- sledujeme při hodině pokrok všech žáků 

Kompetence k řešení problémů 

- klademe důraz na vnímání nejrůznějších problémových situací - mimořádné situace, krizové 

situace a plánujeme způsob řešení problému 

- umožňujeme žákům, aby si sami vyhledávali informace vhodné k řešení problémů 

- klademe otevřené otázky 

- ukazujeme žákům cestu k správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 

- podněcujeme žáky k argumentaci 

Kompetence komunikativní 

- vyžadujeme kultivovaný ústní projev 

- umožňujeme žákům zapojit se do diskuze 

- klademe důraz na bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické 

partnerské vztahy 

- vytváříme příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů 

- vytváříme příležitosti pro relevantní komunikace mezi žáky 

Komunikace sociální a personální 

- klademe důraz na komunikaci ve skupině 

- podílíme se na vytváření příjemné atmosféry v týmu 

- využíváme komunitního kruhu k prezentaci názorů žáků 

- vyžadujeme od žáků, aby brali ohled na druhé 

- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence občanské 

- rozvíjíme zájem žáků o život v obci a regionu 

- respektovat názory ostatních 

- pěstujeme zodpovědný postoj k poskytnutí pomoci v krizových situacích, situacích 

ohrožující zdraví a život člověka, ale také na základě schopnosti empatie 

- vyžadujeme rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

- zajímáme se o to, jak žákům vyhovuje náš způsob výuky 

Kompetence pracovní 

- podněcujeme žáky k efektivnímu využití času stráveného ve škole 

- zdůrazňujeme nutnost ovládat základní postupy první pomoci 

- vyžadujeme dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- výuku orientujeme na využití znalostí v běžné praxi 

- umožňujeme pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi... 

- vytváříme pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

výstupy učivo 

 zná základní pravidla komunikace 

 uvědomuje si vliv rodinného 

prostředí na rozvoj své osobnosti 

 chápe roli muže a ženy 

 zná své vztahy v rodině 

rodina a širší sociální prostředí 



 uvědomuje si své místo v rodině, svá 

práva i povinnosti, úcta k rodinným 

příslušníkům X domácí násilí, 

zneužívání 

 v případě potřeby je schopen 

vyhledat pomoc 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

přesahy 

Do:  
ČJ (6. ročník): Slohová a komunikační výchova 

D (6. ročník): Starověk I. 

D (6. ročník): Pravěk 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

Vko (6. ročník): Život ve škole 

Vko (6. ročník): Rodina 

Vko (6. ročník): Domov 

Vko (6. ročník): Národ a vlast 

TV (6. ročník): Sportovní hry 

Z:  
D (6. ročník): Úvod do dějepisu 

D (6. ročník): Pravěk 

D (6. ročník): Starověk I. 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

F (6. ročník): Veličiny a jejich měření 



Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

výstupy učivo 

 zná základní etapy vývoje jedince 

 chápe tělesné, duševní a společenské 

změny v dospívání, pubertě 

 uvědomuje si význam 

reprodukčního zdraví 

(menstruace,...) 

 je schopen dodržovat zásady 

slušného chování k opačnému 

pohlaví 

sexuální výchova - čas proměn 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (6. ročník): Můj život 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

D (6. ročník): Starověk I. 

D (6. ročník): Pravěk 

Vko (6. ročník): Etiketa 

Vko (6. ročník): Život ve škole 

Vko (6. ročník): Rodina 

Vko (6. ročník): Domov 

Př (6. ročník): Projevy života na Zemi 

TV (6. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
AJ (6. ročník): Dovolená 

D (6. ročník): Úvod do dějepisu 

D (6. ročník): Pravěk 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 orientuje se v základní terminologii 

týkající se zdravé výživy 

 je schopen si uvědomit význam 

pohybu a správného stravování na 

svůj vývoj 

 uvědomuje si vliv prostředí a 

dědičnosti na své duševní, tělesné a 

sociální zdraví 

 realizuje osobní hygienu 

dospívajícího jedince 

 udržuje přiměřenou tělesnou 

hmotnost 

 dokáže se orientovat ve způsobech 

alternativní výživy X poruchy 

příjmu potravy 

péče o zdraví 

osobní hygiena 

režim dne 

zdravá výživa 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 



 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Do:  
AJ (6. ročník): Můj život 

AJ (6. ročník): Jídlo 

TV (6. ročník): Atletika 

TV (6. ročník): Pohybové hry 

TV (6. ročník): Sportovní hry 

TV (6. ročník): Gymnastika 

TV (6. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

PČ (6. ročník): Příprava pokrmů 

Z:  
AJ (6. ročník): Jídlo 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

PČ (6. ročník): Příprava pokrmů 

TV (6. ročník): Atletika 

TV (6. ročník): Gymnastika 

TV (6. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z (6. ročník): Jak žijí lidé na Zemi 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

výstupy učivo 

 chápe pravidla bezpečnosti chování 

a ochrany zdraví 

 orientuje se v základních lidských 

právech 

prevence zneužívání návykových látek 



 uvědomuje si rizika rozvoje 

závislosti 

 ovládá techniky odmítání 

návykových látek 

 umí poskytnout nezbytnou první 

pomoc a dokáže se zorientovat v 

telefonních číslech tísňového volání 

 zná techniky pro zvládnutí stresu a 

krizových situací 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (6. ročník): Můj život 

Vko (6. ročník): Život ve škole 

Př (6. ročník): Viry a bakterie 

TV (6. ročník): Atletika 

TV (6. ročník): Gymnastika 



TV (6. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

PČ (6. ročník): Příprava pokrmů 

Z:  
TV (6. ročník): Atletika 

TV (6. ročník): Gymnastika 

TV (6. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z (7. ročník): Afrika 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 chápe důležitost zdraví 

 chápe význam pravidelných 

lékařských kontrol 

 váží si života a své budoucí role 

matky a otce 

 je schopen vnímat důležitost 

prevence 

 orientuje se ve specializované 

pomoci (krizová centra, linky 

důvěry, policie...) 

osobní bezpečí 

hodnota a podpora zdraví 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 



Do:  
AJ (6. ročník): Můj život 

IKT (6. ročník): Internet a jeho využití 

Z:  
TV (6. ročník): Sportovní hry 

TV (6. ročník): Gymnastika 

TV (6. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

výstupy učivo 

 má zdravé sebevědomí, je schopen 

sebereflexe 

 uplatňuje základy psychohygieny 

 podporuje a kultivuje dobré vztahy 

rozvoj osobnosti 

duševní a tělesné zdraví 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
Vko (6. ročník): Národ a vlast 

Z (6. ročník): Svět se propojuje 

TV (6. ročník): Pohybové hry 

TV (6. ročník): Sportovní hry 

Z:  
TV (6. ročník): Pohybové hry 

TV (6. ročník): Sportovní hry 



7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

výstupy učivo 

 vysvětlí role členů domácnosti, 

přátel, party, zvládá komunikaci 

mezi nimi 

 je schopen integrovat postižené lidi 

do svého hodnotového systému 

rodina a domov 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (7. ročník): Můj život 

D (7. ročník): Raný středověk 

DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

Z:  
CvZ (7. ročník): Dechové cvičení 



CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení uvolňovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení protahovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení posilovací 

CvZ (7. ročník): Nácvik a upevňování správného držení těla 

D (7. ročník): Raný středověk 

D (7. ročník): Vrcholný a pozdní středověk 

D (7. ročník): Raný novověk 

DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

Z (7. ročník): Asie 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

výstupy učivo 

 rozlišuje terminologii týkající se 

vývoje jedince a dětské gynekologie 

 zná a respektuje základní pravidla 

každodenní hygieny 

 uvědomuje si rizika předčasných 

sexuálních zkušeností 

 umí vyhledat odbornou pomoc sobě 

i druhým 

sexuální výchova (lidský život v proměnách 

času) 

handicapovaní lidé 

etická stránka sexuality 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
D (7. ročník): Raný středověk 

Vko (7. ročník): Stát a právo 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

Z:  
D (7. ročník): Raný novověk 



DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA 

výstupy učivo 

 dbá o dostatečnou a plnohodnotnou 

výživu 

 uvědomuje si důležitost prevence 

 dodržuje základy duševní hygieny 

 chrání se před vlivy znečištěného 

prostředí, před úrazy a před 

nakažlivými nemocemi 

 dává do souvislostí způsoby 

alternativní výživy X dokáže mezi 

nimi rozlišovat 

 v případě potřeby dokáže vyhledat 

odbornou pomoc 

péče o zdraví (zdraví, nemoc, infekce) 

zdravá výživa 

pyramida výživy apod. 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 



Do:  
AJ (7. ročník): Můj život 

TV (7. ročník): Atletika 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

PČ (7. ročník): Příprava pokrmů 

Z:  
PČ (6. ročník): Příprava pokrmů 

CvZ (7. ročník): Dechové cvičení 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení uvolňovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení protahovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení posilovací 

CvZ (7. ročník): Nácvik a upevňování správného držení těla 

DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

PČ (7. ročník): Příprava pokrmů 

Z (7. ročník): Amerika 

TV (7. ročník): Atletika 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

výstupy učivo 

 je schopen rozlišovat různé druhy 

závislostí a uědomit si jejich 

patologické následky 

 zná základní legislativu týkající se 

problému zneužívání drog 

 je si vědom zdravotních rizik 

spojených s používáním tabáku, 

alkoholu a jiných návykových látek 

 kriticky se vyjadřuje k problémům 

násilí 

 umí poskytnout nezbytnou první 

pomoc 

 orientuje se v základních pravidlech 

silničního provozu 

zneužívání návykových látek 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 



 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (7. ročník): Asie 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Atletika 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

PČ (7. ročník): Příprava pokrmů 

Z:  
PČ (6. ročník): Příprava pokrmů 

CvZ (7. ročník): Dechové cvičení 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení uvolňovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení protahovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení posilovací 

CvZ (7. ročník): Nácvik a upevňování správného držení těla 

PČ (7. ročník): Příprava pokrmů 

TV (7. ročník): Atletika 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Gymnastika 



TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 považuje zdraví za prvořadé 

 chápe ohrožení jednotlilvce, 

potažmo celého lidstva civilizačními 

chorobami 

 uvědomuje si důležitost zdraví 

chránit a účinně posilovat 

 účastní se programu podpory zdraví 

žebříček hodnot (zdraví-priorita) 

klíče k duševnímu, tělesnému a sociálnímu 

zdraví 

podpůrné programy zdraví 

civilizační choroby 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
HV (7. ročník): Poslechové činnosti 

TV (7. ročník): Atletika 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
CvZ (7. ročník): Dechové cvičení 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení uvolňovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení protahovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení posilovací 

CvZ (7. ročník): Nácvik a upevňování správného držení těla 

DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

Z (7. ročník): Afrika 



TV (7. ročník): Atletika 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

výstupy učivo 

 odpovědný vztah k sobě samému, k 

vlastnímu dospívání 

 ví, co znamená regenerace 

organismu 

 kulturně se chová k opačnému 

pohlaví 

 přijímá odpovědnost za bezpečné 

sexuální chování 

 nejsou mu cizí morální hodnoty a 

chápe jejich důležitost 

rozvoj osobnosti 

pravidla zdravého životního stylu 

dospívajícího člověka 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Vko (7. ročník): Kulturní bohatství 

Vko (7. ročník): Přírodní bohatství a jeho ochrana 

HV (7. ročník): Instrumentální a pohybové činnosti 



VV (7. ročník): Prostorová tvorba 

TV (7. ročník): Atletika 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
AJ (7. ročník): Můj život 

RJ (7. ročník): Azbuka 

DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

TV (7. ročník): Atletika 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

výstupy učivo 

 snaží se o utváření dobrých 

mezilidských vztahů v širším 

společenství 

 chápe změny v rodině 

 zná hlavní důvody nezletilých 

manželství a jejich důsledky 

 zná faktory ovlivňující stabilitu 

rodiny 

 chápe důležitost rodinného soužití 

vztahy ve dvojicích 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 



 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

D (9. ročník): Moderní doba - 1918 - 1948 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Vko (9. ročník): Možnosti absolventa základní školy 

Vko (9. ročník): Informační základna pro volbu povolání 

Vko (9. ročník): Orientace v důležitých profesních informacích 

Vko (9. ročník): Adaptace na životní změny 

Vko (9. ročník): Svět práce a dospělosti 

Vko (9. ročník): Občanská společnost 

Vko (9. ročník): Výchova k demokracii 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Vko (9. ročník): Globální problémy lidstva 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

KAJ (9. ročník): Společenský styk 

KAJ (9. ročník): Rodina 

KAJ (9. ročník): Škola 

KAJ (9. ročník): Domov, bydlení 

KAJ (9. ročník): Město, vesnice 

SeČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

KAJm (9. ročník): Rodina a rodinné vztahy 

KAJ (9. ročník): Rodina 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

VV (9. ročník): Kresba 

VV (9. ročník): Malba 

TV (9. ročník): Sportovní hry 



TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

výstupy učivo 

 učí se uplatňovat ve svých citových 

projevech na veřejnosti vhodnou 

míru zdrženlivosti 

 uvědomuje si odpovědnost za start 

do sexuálního života 

 chápe metody antikoncepce 

 uvědomuje si etický a zdravotní 

problém umělého přerušení 

těhotenství 

 chápe důležitost zdravého způsobu 

života budoucí maminky 

 uvědomuje si zdravotní rizika 

pohlavně přenosných chorob 

 chápe, že handicapovaní lidé mají 

stejné sexuální pocity 

 uvědomuje si důležitost svěřit se v 

případě sexuálního zneužití 

 orientuje se v zákonech, které se 

vztahují na sexuální život jedince 

 respektuje odlišné přístupy k 

sexualitě (kultura, víra) 

dětství, puberta, dospívání 

sexuální dospívání a reprodukční zdraví 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 



 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Vko (9. ročník): Možnosti absolventa základní školy 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
KAJm (9. ročník): Rodina a rodinné vztahy 

KAJm (9. ročník): Denní režim 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 uvědomuje si zodpovědnost za 

vlastní zdraví 

 uvědomuje si význam zdravého 

životního stylu 

 chápe pocity a potřeby nemocných 

 rozlišuje poruchy příjmu potravy 

 uplatňuje osvojené preventivní 

způsoby rozhodování, chování a 

jednání v souvislosti s běžnými, 

přenosnými a civilizačními 

chorobami 

 řídí se pravidly bezpečného chování 

výživa a zdraví 

tělesná a duševní hygiena 

režim dne 

ochrana před přenosnými i nepřenosnými 

chorobami, chronickým onemocněním a úrazy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 



 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

KAJ (9. ročník): Lidské tělo, zdraví, nemoc 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

KAJm (9. ročník): Tělo a zdraví 

KAJm (9. ročník): Jídlo 

KAJ (9. ročník): Lidské tělo, zdraví, nemoc 

KAJ (9. ročník): Jídlo 

AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

Ch (9. ročník): Přírodní látky 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

výstupy učivo 

 zná relaxační techniky 

 uvědomuje si rizika zneužívání 

návykových látek 

 chápe souvislosti mezi aplikací 

návykových látek a virem HIV 

 umí pomoci jiné osobě při 

problémech s návykovými látkami, 

přivolá pomoc 

 chápe nebezpečí působení 

náboženských sekt 

 umí komunikovat s linkou důvěry, 

stres a jeho vztah ke zdraví 

civilizační choroby 

zneužívání, sexuální kriminalita 

bezpečné chování 

manipulativní reklama a informace 

ochrana člověka za mimořádných událostí 



policií... 

 orientuje se v zákonech v souvislosti 

s návykovými látkami 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Vko (9. ročník): Globální problémy lidstva 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

KAJ (9. ročník): Lidské tělo, zdraví, nemoc 

Z:  
KAJm (9. ročník): Tělo a zdraví 

KAJ (9. ročník): Lidské tělo, zdraví, nemoc 

AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 



SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

Ch (9. ročník): Chemický průmysl 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 pohlíží na zdraví jako na vzácný dar 

 uvědomuje si důležitost omezit 

škodlivé vlivy na zdraví jedince a 

celé populace 

 chápe, že základ prevence je 

podpora imunity 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci 

podpora zdraví v komunitě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tvorba mediálního sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Př (9. ročník): Přírodní zdroje 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

KAJ (9. ročník): Lidské tělo, zdraví, nemoc 

Z:  



KAJm (9. ročník): Tělo a zdraví 

KAJ (9. ročník): Lidské tělo, zdraví, nemoc 

AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

výstupy učivo 

 chápe vliv dědičnosti a výchovy 

 komunikuje, pozoruje, naslouchá 

 podporuje dobré vztahy 

 zvládá stres, popř. umí vyhledat 

odbornou pomoc 

sebepoznání a sebepojetí 

psychohygiena 

mezilidské vztahy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Vko (9. ročník): Občanská společnost 

Vko (9. ročník): Výchova k demokracii 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

VV (9. ročník): Kresba 



VV (9. ročník): Malba 

VV (9. ročník): Grafika a design 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
KAJm (9. ročník): Koníčky 

VV (9. ročník): Kresba 

VV (9. ročník): Malba 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

4. 8. 2. Tělesná výchova 

Charakteristika předmětu 

Obsahové ,časové a organizační vymezení  

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět na 1. st. ZŠ. 

V 1.,2.,3.,4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně . V 2. a 3. ročniku je zařazen plavecký výcvik. Je to 

20 lekcí za ročník 2. a 3.  

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět . 

V 6.,7.,8. a 9. ročníků 2 hodiny týdně. V 7. ročníku bývá zařazován pětidenní lyžařský 

výchovně výcvikový zájezd . 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tématické okruhy :  

a) činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví ,příprava organismu , zdravotně 

zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti ,vytrvalosti ,síly ,pohyblivosti ,koordinace 

pohybu ,hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech  

b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, 

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy 

sportovních her, aktivity v přírodě, plavání, lyžování a další pohybové činnosti 

c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady 

jednání a chování, pravidla osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování 

pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech 

Organizace - žáci, s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě, cvičí v tělocvičně, na hřišti, na 

stadionu, ve volné přírodě, v komerčních sportovních zařízeních. Žáci cvičí ve vhodném 

sportovním oděvu a obuvi.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávání je zaměřeno na: 

- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené obytem ve škole 

- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování 

dovedností jim předcházet nebo je řešit. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 



- stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

- dodáváme žákům sebedůvěru 

- sledujeme pokroky žáků 

Kompetence k řešení problémů 

- navozujeme nejrůznější problémové situace a podněcujeme žáky k hledání způsobů řešení 

problémů 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení a k zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní 

- motivujeme žáky k zapojování se do diskuze 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

Kompetence sociální a personální 

- navozujeme situace, při kterých žáci spolupracují ve skupině 

- organizujeme práce v týmu, žáci vytvářejí týmová pravidla  

- podporujeme sebedůvěru žáků 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme 

- požadujeme dodržování dohodnuté kvality a dohodnutých postupů 

Kompetence občanské 

- podporujeme u žáků formování morálně volních vlastností 

- učíme žáky zodpovědně se rozhodovat podle dané situace 

- vyžadujeme aktivní zapojování se do sportovních aktivit 

- uplatňujeme práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák, asistent 

učitele, vedoucí skupiny) 

- podněcujeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, podporovali a chránili své zdraví 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- umožňujeme žákům aby na základě jasných kritérií hodnotili výsledky své činnosti 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k efektiviě při organizování práce, pohybového režimu, využívání znalostí a 

dovedností v životě 

- učíme základní postupy první pomoci 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- kontrolujeme dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 získá prvotní zzkušenosti se skokem 

do dálky  

 dle individuálních schopností 

zaběhne vzdálenost 5 m a 200 m a 

300 m  

hod kriketovým míčkem  

základy atletické abecedy  

nácvik odrazu pro skok daleký  

běh na krátké a dlouhé vzdálenosti  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 



Z:  
ČJ (1. ročník): Nácvik psaní písmen, slov a vět 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 dle individuálních schopností 

zvládne kotoul vpřed  

 zopakuje jednoduchá cvičení na 

žebřicnách  

 podbíhá dlouhé lano  

 cvičí na lavičkách  

kotoul vpřed  

cvičení na žebřinách ,lavičkách  

cvičení s lanem ,se švihadly  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 dodržuje zákaldní pravidla her  

 soutěží v družstvu  

 uvědopmuje si porušení pravidel a 

následků  

 respektuje zdravotní handicap 

hry v tělocvičně  

hry v přírodě  

překážková dráha  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Z:  
HV (1. ročník): Hudebně - pohybové činnosti 

PŘÍPRAVA NA TĚLESNOU AKTIVITU 

výstupy učivo 

 protahovcí cviky zahřívá a uvolňuje 

tělo  

 vyjadřuje melodii rytmem pohybu  

 rozumí základním tělovýchovným 

pojmům a názvům nářadí ,náčiní  

 dodržuje pravidla bezpečnosti a 

hlavní zásady hygieny při 

sportování  

cvičení na místě  

cvičení podle hudby  

pořadové cvičení  



 reaguje na smluvené povely ,gesta a 

signály  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 seznamí se s technikou hodu 

kriketovým míčkem  

 používá nízký start  

 uběhne 300 a 400 m dle 

individuálních schopností  

 uběhne 50 m  

 porovnává skok do dálky s ostatními 

spolužáky  

hod kriketovým míčkem  

běh na krátkou trať  

vytrvalostní běh  

skok daleký  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 cvičí na žíněnce  

 provádí jednoduchá cvičení na 

žebřinách  

 nacvičuje šplh na tyči  

cvičení na nářadí  

jednoduchá cvičení bez nářadí  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 dodržuje základní pravidla soprtů a 

her  

 spolupracuje při jednoduchých 

týmových činnostech  

 jedná v duchu fair-play  

 přihrává jednoruč,obouruč 

hry v tělocvičně  

hry na hřišti  

hry v přírodě  

hry v bazéně  

pokrytí průřezových témat 



přesahy 

Z:  
M (2. ročník): Počítání do 20 

PŘÍPRAVA NA TĚLESNOU AKTIVITU 

výstupy učivo 

 zacvičís si kompenzační a relaxační 

cviky  

 splývá a seznamuje se s technikami 

plavání  

pořadové cvičení  

cvičení na místě  

cvičení podle hudby  

plavecký výcvik 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
ČJ (2. ročník): Upevnění tvarů písmen 

M (2. ročník): Počítání do 20 

HV (2. ročník): Hudebně - pohybové činnosti 

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

 spolupracuje při jednoduchých 

týmových činnostech při soutěžích  

 přihrává jednoruč a obouruč 

,dribluje 

 rozlišuje míč na basketbal ,volejbal, 

kopanou  

 nacvičuje střelbu na koš 

 nacvičuje přehazovanou  

košíková  

kopaná  

přehazovaná  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 nacvičuje techniku hodu kriket. 

míčkem  

 nacvičuje skok do dálky a techniku 

odrazu  

 běhá dlouhé tratě 

hod kriketovým míčkem  

běh na krátkou trať  

skok daleký  

vytrvalostní běh  

pokrytí průřezových témat 



přesahy 

Z:  
M (3. ročník): Jednotky délky 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 šplhá na tyči  

 zvládne základní sestavu na žíněnce  

 seznamuje se se správnou technikou 

odrazu z můstku při cvičení na koze  

 ovládá cvičení s lavičkami a na 

žebřinách  

 ovládá rozebírání a skládání švédské 

bedny  

 seznámí se s dětským aerobikem  

 seznámí se s kondičním cvičením s 

hudbou  

cvičení na nářadí  

cvičení bez nářadí na žíněnce  

cvičení s pomůckami  

cvičení s hudbou  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 uplatňuje pravidla sportů 

 rozumí povelům pořadových cvičení 

a reaguje na ně  

 dodržuje pravidla bezpečnosti při 

sportování v tělocvičně ,na hřišti a 

ve vodě  

 používá vhodné sportovní oblečení a 

obuv 

hry v tělocivčně  

hry na hřišti  

hry v přírodě  

hry v bazéně  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
HV (3. ročník): Hudebně - pohybové činnosti 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

výstupy učivo 

 trénuje techniku jednoho až dvou 

plaveckých stylů 

 skáče do vody 

splývání  

prsa ,zank ,kraul  

hry ve vodě  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 



4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

 k vlastnímu provedení 

pohyb.činnosti přihrává jednoruč 

,obouruč a dribluje  

 seznamuje se základními technikami 

v kopané - přihrávka 

nártem,stranou a střelbu na branku  

 nacvičuje přihrávky florb. holí 

 provádí střelbuna branku florb. holí  

 seznamuje se s hrou 

ringo,badminton, basetbal a stolní 

tenis 

košíková  

kopaná  

přehazovaná 

florbal 

házená  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 ovládá techniku hodu kriketovým 

míčkem  

 zdokonaluje princip štafetového 

běhu  

 dle individuálních schopností 

uběhne delší vytrvalostní trať 

 při běhu k metě ,při sprintu a 

vytrvalostním běhu a běhu s 

překážkami v terénu užívá správnou 

techniku  

 zvládá správnou techniku skoku z 

místa  

 provádí sprint na 50 m na čas a 

běžeckou abesedu  

 skáče do dálky  

hod kriketovým míčkem  

sprint  

skok daleký  

vytrvalostní běh  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 dbá na správné dýchání  pořadová příprava  



 užívá tělovýchovné pojmy pro názvy 

pohyb. činností tělov. nářadí a 

náčiní  

 šplhá na tyči  

 zvládne cvičení na žíněnce - 

napojované kotouly ,nacvičuje 

přemety stranou  

 provádí přitahování do výše čela na 

hrazdě a výskok na hrazdu  

 provádí cvičení na švédské bedně  

cvičení na místě  

cvičení na žíněnce  

cvičení na nářadí  

cvičení s pomůckami 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při 

sportování v tělocvičně ,na hřišti, a 

ve vodě  

 reaguje na úraz spolužáka  

 dohodne se na spolupráci a 

jednoduché taktice družstva  

hry v přírodě  

hry v tělocvičně  

hry na hřišti  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
AJ (4. ročník): Sporty 

HV (4. ročník): Hudebně - pohybové činnosti 

5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při 

sportování v tělocvičně ,na hřišti ,ve 

vodě a v přírodě  

 adekvátně reaguje na situaci při 

úrazu svého spolužáka  

hry v tělocičně  

hry v přírodě  

hry na hřišti  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
Vla (5. ročník): Dopravní výchova 



HV (5. ročník): Hudebně - pohybové činnosti 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

 ovládá herní činnosti s basketb. a 

fotbalovým míčem  

 hraje vybíjenou a přehazovanou  

 hraje florbal a kopanou  

 hraje hry ringo ,badminton ,stolní 

tenis  

 dovede získat informace o 

pohyb.aktivitách z okolí  

košíková  

kopaná  

přehazovaná  

florbal  

házená  

drobné hry  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
IKT (5. ročník): Internet 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 běhá štafetový běh  

 uběhne delší trať dle svých indiv. 

možností  

hod kriketovým míčkem  

sprint  

skok daleký  

vytrvalostní běh  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 šplhá na tyči  

 zvládne cvičení na žíněnce - kotoul 

vpřed,vzad ,napojované a s různým 

ukončením ,stoj na rukou s 

dopomocí  

 nacvičuje správnou techniku odrazu 

z můstku při cvičení na koze ,výskok 

do dřepu ,do kleku a roznožku  

 ovládá odraz na trampolínu  

 zdokonaluje se ve cvičení na 

ostatncíh nářadích - žebřiny ,lavičky 

,kruhy  

pořadová příprava  

cvičení na žíněnce  

cvičení na nářadí  

cvičení s pomůckami  

cvičení s hudbou  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 



6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 dbá na dodržování bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

 usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

atletická abeceda 

sprint 

střední tratě 

vytrvalostní běh 

skok daleký 

hod míčkem 

základy skoku vysokého 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

Vko (6. ročník): Náš region, naše obec 

Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Z:  
Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

F (6. ročník): Veličiny a jejich měření 

POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 dbá na dodržování bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

 aktivně organizuje svůj pohybový 

režim, některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a s konkrétním 

účelem 

hry v tělocvičně 

hry v přírodě 

překážkové dráhy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Základy ekologie 

HV (6. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

Vkz (6. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Z:  
Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (6. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

HV (6. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

 dbá na dodržování bezpečnosti při vybíjená 



pohybových aktivitách 

 usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

 odmítá drogy a jiné škodlivé látky 

jako neslučitelné se sportovní etikou 

a zdravím 

přehazovaná 

základy košíkové 

forbal 

kopaná 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Vko (6. ročník): Náš region, naše obec 

Vkz (6. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (6. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Z:  
Vkz (6. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (6. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

D (6. ročník): Starověk III. - Řím 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 dbá na dodržování bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

 aktivně organizuje svůj pohybový 

režim, některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a s konkrétním 

účelem 

prostná cvičení 

základy cvičení na nářadí 

šph 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
D (6. ročník): Starověk II. - Řecko 

HV (6. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (6. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Z:  
Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

OSTATNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY 

výstupy učivo 

 dbá na dodržování bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

 odmítá drogy a jiné škodlivé látky 

badminton 

plavání 

lyžování 



jako neslučitelné se sportovní etikou 

a zdravím 

kondiční cvičení 

softtenis 

relaxační a zdravotní cvičení 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (6. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Z:  
Vkz (6. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti. Z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program, který zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 

 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

sprint 

střední tratě 

vytrvalostní běh 

štafetový běh 

hod míčkem/granátem 

skok daleký 

skok vysoký 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

přesahy 

Do:  
F (7. ročník): Pohyb tělesa 

F (7. ročník): Síly a jejich vlastnosti 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Z:  



Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

 usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti. Z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program, který zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 

 odmítá drogy a jiné návykové látky 

jako neslučitelné se sportovní etikou 

a zdravím 

základy odbíjené 

košíková 

základy házené 

florbal 

kopaná 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Do:  
Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Z:  
Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 



 odmítá drogy a jiné návykové látky 

jako neslučitelné se sportovní etikou 

a zdravím 

 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

hry v tělocvičně 

hry v přírodě 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Z:  
Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení uvolňovací 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti. Z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program, který zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 

 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

prostná cvičení 

cvičení na nářadí 

cvičení s náčiním 

cvičení s hudbou 

šplh 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

přesahy 

Do:  
HV (7. ročník): Instrumentální a pohybové činnosti 



Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Z:  
Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení posilovací 

CvZ (7. ročník): Dechové cvičení 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení protahovací 

CvZ (7. ročník): Nácvik a upevňování správného držení těla 

OSTATNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY 

výstupy učivo 

 usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti. Z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program, který zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 

 odmítá drogy a jiné návykové látky 

jako neslučitelné se sportovní etikou 

a zdravím 

lyžování 

badminton 

plavání 

squash 

kondiční cvičení 

relaxační a zdravotní cvičení 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
HV (7. ročník): Instrumentální a pohybové činnosti 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Z:  
DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

DrV (7. ročník): Proces dramatické a inscenační tvorby 

DrV (7. ročník): Recepce a reflexe dramatického umění 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení posilovací 

CvZ (7. ročník): Dechové cvičení 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení uvolňovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení protahovací 

CvZ (7. ročník): Nácvik a upevňování správného držení těla 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 



8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního 

provozu; předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přispůsobí jim svou činnost 

sprint 

střední tratě 

vytrvalostní běh 

štafetový běh 

vrhy 

skok daleký 

skok vysoký 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Př (8. ročník): Biologie člověka 

Př (8. ročník): Zdraví 

Z:  
F (8. ročník): Práce a energie 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím 

odbíjená 

košíková 

kopaná 

házená 

florbal 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
F (8. ročník): Práce a energie 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

Př (8. ročník): Zdraví 

Z:  
F (8. ročník): Práce a energie 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního 

provozu; předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přispůsobí jim svou činnost 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

hry v tělocvičně 

hry v přírodě 



zdravím 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Př (8. ročník): Biologie člověka 

Př (8. ročník): Zdraví 

HV (8. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

Z:  
SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 prostná cvičení 

cvičení na nářadí 

cvičení s náčením 

cvičení s hudbou 

gymnastické sestavy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Př (8. ročník): Biologie člověka 

Př (8. ročník): Zdraví 

HV (8. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

Z:  
HV (8. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

OSTATNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY 

výstupy učivo 

 uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního 

provozu; předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přispůsobí jim svou činnost 

plavání 

softball 

plážová volejbal 

badminton 

squash 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Vko (8. ročník): Sebepoznání 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

Př (8. ročník): Zdraví 

Z:  
SH (8. ročník): Sportovní hry II. 



9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností - 

zatěžovanými svaly 

 posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

víceboj 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 

Z:  
KAJm (9. ročník): Sport 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

 samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností - 

zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím, upraví svoji pohybovou 

aktivitu vzhledem k znečištění 

ovzduší 

odbíjená 

kopaná 

košíková 

florbal 

házená 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 



Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 

Z:  
KAJm (9. ročník): Sport 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím, upraví svoji pohybovou 

aktivitu vzhledem k znečištění 

ovzduší 

hry v přírodě 

hry v tělocvičně 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

HV (9. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 

KAJ (9. ročník): Lidské tělo, zdraví, nemoc 

Z:  
KAJm (9. ročník): Sport 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

HV (9. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

GYMNASTIKA 



výstupy učivo 

 posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

cvičení prostná 

cvičení na nářadí 

cvičení s náčiním 

cvičení s hudbou 

šplh 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

HV (9. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Z:  
KAJm (9. ročník): Sport 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

HV (9. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

OSTATNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY 

výstupy učivo 

 uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního 

provozu, předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

relaxační a zdravotní cvičení 

plavání 

badminton 

softtenis 

squash 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 

KAJ (9. ročník): Lidské tělo, zdraví, nemoc 

Z:  
KAJm (9. ročník): Sport 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 



Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

4.9. Člověk a svět práce 

4. 9. 1. Pracovní činnosti 

Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň 

Pracovní činnosti poskytují žákům seznámit se a zpracovávat různé materiály, osvojit si 

základní pracovní dovednosti a návyky potřebné pro orientaci v praktickém životě. 

Žáci se učí se citlivě vnímat svět přírody, plánovat, organizovat, experimentovat a hodnotit 

pracovní činnost samostatně i ve skupinách. Ve všech tematických okruzích si žáci uvědomují 

a prohlubují dodržování správných zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni 

rozdělen do čtyř tematickzých okruhů. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku ve třídách, specializovaných 

učebnách, v přírocdě a na exkurzích, v časové dotaci po 1 hodině týdně. 

1. Práce s drobným materiálem 

- vytváření výrobků z přírodních a technických materiálů, poznávání vlastností materiálů 

- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 

- jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

- lidové zvyky, tradice a řemesla 

2. Kosntrukční činnosti 

- práce se stavebnicemi (pološné, prostorové, konstrukční) 

- sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

3. Pěstitelské práce 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 

- péče o pokojové rostliny 

- pěstování rostlin ze semen v místnosti 

- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

4. Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 

- příprava drobného pohoštění 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- klademe důraz na správné osvojování vhzodných postupů práce 

- umožňujeme žákům, aby samostatně pozorovali a vnímali realitu, řešili pracovní problémy 

- podněcujeme žáky k systematickému získávání vědomostí, pracovních dovedností a návyků 

při práci s různými materiály 

- zdůrazňujeme žákům, aby se naučili správně a bezpečně používat pracovní nástroje a nářadí 

Kompetence k řešení problémů 

- rozvíjíme u žáků schopnost tvořivého přístupu při řešení pracovních činností 

- umožňujeme žákům využívat získaná poznání při vlastní tvorbě 



- podporujeme žáky k samostatnému poznávání vybraných materiálů, jejich vlastností, k 

poznávání různých surovin a plodin 

- vytváříme žákům prostor, aby sse naučili si vybrat a používat při práci vhodné nástroje, 

nářadí, pomůcky, aby pracovali s dostupnou technikou, včetně techniky výpočdtní a osvojili si 

jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život 

Kompetence komunikativní 

- rozvíjíme schopnost žáků zapojuit se do diskuze a respektovat názory druhých 

- pomáháme žákům rozšiřovat si jejich slovní zásobu týkající se pracovních postupů a 

materiálů 

Kompetence sociální a personální 

- motivujeme žáky ke kolegiální pomoci 

- podněcujeme žáky k vytváření si pozitivního vztahu k práci, k odpovědnému a tvořivému 

postoji k vlasní činnosti a snaze dosáhnout kvalitního výsledku 

Kompetence pracovní 

- zdůrazňujeme nutnost dodržování hygienických bezpečnostních pravidel 

- vytváříme podmínky vedoucí k osvojování si základů organizace, plánování práce a 

technologické kázně 

Kompetence občanské 

- motivujeme žáky ke snaze, aby provedli práci v co nejlepší kvalitě 

- podněcujeme žáky k tomu, aby dokázali využít prvotní poznatky a dovednosti pro jejich 

životní a profesní růst 

Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku. 

Časová dotace v učebním plánu je jedna vyučovací hodina týdně. 

Obsahem tohoto předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a 

svět práce a souvisejících tematických okruhů průřezových témat RVP pro základní 

vzdělávání. Předmět je formálně členěn na čtyři okruhy: příprava pokrmů, práce s 

technickými materiály, provoz a údržba domácnosti a využití digitálních technologií. 

Výuka bude probíhat ve třídách, cvičné kuchyňce, ve školních dílnách a v počítačové učebně. 

Při výuce klademe důraz na rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, výchovy ke zdraví, 

dodržování pravidel společenského chování, hygieny a bezpečnosti práce. 

Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich další život. Učí se 

plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. 

Kompetence k učení  

- vyžadujeme praktické osvojení práce podle návodu 

- klademe důraz na plánování činnosti při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů 

- zadáváme úkoly, které umožní volbu různých postupů v odborné literatuře 

- zařazujeme do výuky základy technického kreslení 

- individuálním přístupem umožňujeme zažít úspěch všem žákům 

Kompetence k řešení problémů 

- rozvíjíme u žáků divergentní a konvergentní myšlení 

- podporujeme u žáků uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů 

- předkládáme dostatečné množství příkladů 

Kompetence komunikativní 

- klademe důraz na správnou terminologii 

- podněcujeme žáky k vedení komunikace při práci ve skupinách 

- směřujeme žáky k ohleduplnosti vůči ostatním 

Kompetence sociální a personální 

- dodáváme žákům sebedůvěru 



- přiřazujeme žákům různé role v pracovní skupině 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanské 

- otevíráme prostor pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a 

spoluzodpovědnosti za jeho ochranu 

- podporujeme u žáků vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů 

- motivujeme žáky k vynakládání úsilí na dosažení kvalitních výsledků 

- požadujeme dodržování pravidel slušného chování při práci 

Kompetence pracovní 

- vyžadujeme u žáků uvědomělé, správné a bezpečné používání všech nástrojů a materiálů 

- dbáme na hospodárnost různých postupů 

- motivujeme žáky ke snaze provést práci v co nejlepší kvalitě 

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM - PAPÍR 

výstupy učivo 

 skládá, mačká, trhá papír 

 vytváří jednoduché výrobky z 

papírů 

 stříhá a nalepuje papír 

 pracuje podle slovního návodu nebo 

předlohy 

trhání, mačkání, překládání, ophýbání, 

skládání různých druhů papíru - rozvoj jemné 

motoriky 

stříhání - jednoduché vystřihovánky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
M (1. ročník): Geometrie 

Z:  
Ajv (1. ročník): Zvířata 

M (1. ročník): Matematické představy 

M (1. ročník): Geometrie 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM - PŘÍRODNINY 

výstupy učivo 

 pozoruje přírodu 

 učí se základům hygieny 

 sbírá, třídí a spojuje přírodní 

materiál 

třídění, navlékání, aranžování přírodního 

materiálu 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

Z:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

KONSTRUKČNÍ ČINNOST 

výstupy učivo 

 sestavuje stavebnicové prvky 

 seznamuje se s vlastnostmi 

modelovací hmoty 

práce s modelinou 

konstrukce z kostek 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
M (1. ročník): Geometrie 

Z:  
ČJ (1. ročník): Hláska, písmeno, slabika, slovo, jednoduchá věta a porozumění textu 

M (1. ročník): Geometrie 

PĚSTITELSKÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 získává poznatky o péči o pokojové 

rostliny 

péče o pokojové rostliny - otírání listů, 

zalévání 



pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Roční období a proměny přírody 

ZÁSADY STOLOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 seznamuje se základy hygieny při 

stolování 

základní hygienické návyky 

správné sezení u stolu, chování 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Z:  
Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

Pr (1. ročník): Člověk a jeho zdraví 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S PAPÍREM A KARTONEM 

výstupy učivo 

 vystřihuje, lepí, spojuje, překládá 

jednoduché tvary z papíru 

trhání, mačkání, překládání, ohýbání, 

skládání, nalepování různých druhů papíru 

stříhání podle šablon 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 



přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

Z:  
Ajv (2. ročník): Dům 

VV (2. ročník): Rozvržení plochy a prostoru 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

M (2. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM - PŘÍRODNINY 

výstupy učivo 

 navléká, aranžuje z přírodnin 

 pozoruje a hodnotí výsledky své 

práce 

třídění, navlékání, aranžování, opracovávání a 

dotváření přírodního materiálu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Živá příroda 

Z:  
VV (2. ročník): Rozvržení plochy a prostoru 

Pr (2. ročník): Živá příroda 

Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

PRÁCE S TEXTILEM 

výstupy učivo 

 seznamuje se s prací s textilem - 

stříhání, lepení 

 seznámí se s předním stehem a 

navlékáním nitě do jehly 

navlékání nitě do jehly, uzel 

stříhání, lepení textilu 

přední steh 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Mezilidské vztahy 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

Z:  
Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

KONSTRUKČNÍ ČINNOST 

výstupy učivo 

 sestavuje stavebnicové prvky 

 zpracovává modelovací hmotu, 

vytváří jednoduché výrobky 

jednoduché konstrukce, puzzle 

práce s modelinou - hnětení, válení, 

stlačování, ohýbání 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
M (2. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

Z:  
ČJ (2. ročník): Malé a velké písmeno, abeceda 

VV (2. ročník): Rozvržení plochy a prostoru 

PĚSTITELSKÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 pečuje o nenáročné pokojové 

rostliny 

péče o pokojové rostliny - otírání listů, 

zalévání, kypření, rosení, hnojení 

výsev semen 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 



 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Živá příroda 

Z:  
Pr (2. ročník): Živá příroda 

ZÁKLADY STOLOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 chová se vhodně při stolování 

 získává informace o zásadách 

stolování 

příprava jednoduché tabule 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Moje rodina 

Z:  
Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S PAPÍREM A KARTONEM 

výstupy učivo 

 zvládá mačkat, trhat, lepit, 

polepovat, stříhat a překládat papír 

 vytváří jednoduché výrobky z 

papíru 

trhání, mačkání, překládání, ohýbání, 

skládání, nalepování, polepování různých 

druhů papíru  

stříhání podle složitějších šablon 

rozlišování druhů papíru 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

přesahy 



Z:  
Pr (3. ročník): Krajina a typy krajiny 

Pr (3. ročník): Stát a my 

PRÁCE DROBNÝM MATERIÁLEM - PŘÍRODNINY 

výstupy učivo 

 vytváří předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

 svazuje, lisuje a slepuje drobný 

přírodní materiál 

výběr vhodného materiálu 

třídění, navlékání, aranžování 

opracovávání a dotváření přírodního materiálu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

Z:  
VV (3. ročník): Výtvarný rytmus, cítění 

VV (3. ročník): Barvy a jejich kombinace 

Pr (3. ročník): Stát a my 

PRÁCE S TEXTILIEMI 

výstupy učivo 

 nacvičuje přišívání knoflíků 

 seznamuje se s předním a se zadním 

stehem 

navlékání nitě 

odměřování vhodné délky nitě, zadní steh 

stříhání textilu 

přišívání knoflíků 

jednoduchý textilní výrobek 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

přesahy 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 



výstupy učivo 

 pracuje podle slovního návodu nebo 

předlohy 

 zvládá dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi 

montování a demontování stavebnice podle 

předlohy a podle představy 

práce s modelinou, moduritem a keramickou 

hlínou 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Lidé a technika 

Z:  
Pr (3. ročník): Lidé a technika 

PĚSTITELSKÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 pečuje o pokojové rostliny - otírání 

listů, zalévání, kypření 

 zhodnotí výsledky pozorování 

péče o pokojové rostliny - otírání listů, 

zalévání, kypření, rosení, hnojení, přesazování 

pokusy a pozorování 

ověřování podmínek života rostlin 

klíčivost, růst rostlin, rychlení, rozmnožování 

rostlin 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

Z:  
Pr (3. ročník): Živá příroda 

PŘÍPRAVA JEDNODUCHÝCH POKRMŮ 



výstupy učivo 

 připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 

 připraví jednoduchý pokrm 

(studená kuchyně) 

pravidla správného stolování 

příprava jednoduchého občerstvení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Pr (3. ročník): Lidské tělo 

Z:  
Pr (3. ročník): Lidské tělo 

4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S PAPÍREM A KARTONEM 

výstupy učivo 

 dovede vystřihovat, polepovat a 

tapetovat 

 učí se rozpoznávat druhy papíru 

polepování, vyřezávání kartonu 

tapetování, vytváření jednoduchých 

prostorových konstrukcí 

vystřihování, lepení, děrování 

rozlišování a pojmenovávání druhů papíru - 

novinový, balící, kancelářský, kreslící, karton 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

přesahy 

Do:  
VV (4. ročník): Uspořádání objektů do celku v ploše a v prostoru 

Z:  
VV (4. ročník): Uspořádání objektů do celku v ploše a v prostoru 

M (4. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM - PŘÍRODNINY 

výstupy učivo 



 seznámí se při činnosti s různým 

přírodním materiálem s prvky 

lidových tradic 

 rozlišuje přírodní a technický 

materiál 

rozlišování přírodních (šišky, sláma, dřívka, 

korek, listy, plody, větvičky, semena...) a 

technických materiálů (drátky, bužírka...) 

vyrábění podle svých představ a podle 

předlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

Z:  
Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

Pří (4. ročník): Chráníme své prostředí 

PRÁCE S TEXTILIEMI 

výstupy učivo 

 procvičuje a upevňuje stehy, 

jednoduchý výrobek 

 organizuje a plánuje svou pracovní 

činnost 

stříhání a sešívání předním a zadním stehem v 

jednoduchý šev 

navlékání gumy 

užití vhodných nástrojů a pomůcek, jejich 

výběr 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

přesahy 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

výstupy učivo 

 vytváří prostorové konstrukce 

 sestavování jednoduchých modelů 

podle předlohy nebo představy 

práce s keramickou hlínou, vytváření 

plošných i prostorových kompozic 

sestavování složitějších stavebnicových prvků 

podle návodu nebo předlohy 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
VV (4. ročník): Uspořádání objektů do celku v ploše a v prostoru 

Z:  
VV (4. ročník): Uspořádání objektů do celku v ploše a v prostoru 

PĚSTITELSKÉ ČINNOSTI - PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 

výstupy učivo 

 dbá na bezpečnost práce 

 volí vhodné nástroje a pomůcky 

podle způsobu jejich použití 

 rozlišuje pojem setí a sázení 

 seznamuje se s různými způsoby 

množení rostlin 

množení rostlin řízkováním, odnožemi 

volba správných pomůcek, nářadí a nástrojů 

rozdíl mezi setím a sázením 

pokusy a pozorování (zahrada, sad, pole) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Pří (4. ročník): Rozmanitost přírody 

Z:  
Pří (4. ročník): Rozmanitost přírody 

PŘÍPRAVA POKRMŮ, STOLOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 zvládá jednoduché a slavnostní 

prostírání 

 dodržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch 

příprava jednoduchých pokrmů studené 

kuchyně 

jednoduché a slavnostní prostírání 

obsluha a chování u stolu 

základní hygienické a bezpečnostní návyky 



při práci v kuchyňce 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Do:  
Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

Z:  
Pří (4. ročník): Člověk a jeho životní prostředí 

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PRÁCE S PAPÍREM A KARTONEM 

výstupy učivo 

 využívá dovednosti získané v 

předešlých ročnících (stříhání, 

lepení, prostřihávání, seznamuje se s 

papírořezy) 

 seznamuje se a zkouší origami 

 pracuje s různými druhy papíru, 

poznává jejich vlastnosti 

 manipuluje bezpečně s ostrými 

nástroji 

zautomatizování pracovních činností (stříhání, 

lepení, děrováí, trhání...) z předešlých ročníků 

skládání origami 

určování vlastnosti papíru - tloušťka, povrch, 

barva, pružnost, tvrdost, savost 

pracovní pomůcky a nástroje - výběr, funkce, 

způsob používání 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

přesahy 

Do:  
M (5. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 

Z:  
VV (5. ročník): Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě 

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

Pří (5. ročník): Země a vesmír 

M (5. ročník): Geometrie v rovině a prostoru 



PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM - PŘÍRODNINY 

výstupy učivo 

 vytváří různé výrobky přiměřenými 

pracovními operacemi a postupy 

 dotváří přírodní materiály, výrobky 

k tradičním svátkům - Vánoce, 

Velikonoce 

 dodržuje stanovená pravidla 

bezpečnosti 

užití přírodnin a přírodních materiálu pro 

jednoduchou ozdobu 

lidové tradice - velikonoční a vánoční 

výrobky z přírodnin (kraslice, preclíky, 

pomlázka, dekorace, svícny, obrázky...) 

dotváření přírodních materiálů (kraslice, 

kámen...) 

výrobky z drátů, dřeva, provazu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
VV (5. ročník): Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě 

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

PRÁCE S TEXTILIEMI 

výstupy učivo 

 seznamuje se s ozdobnými stehy a 

jejich využitím 

 zkouší různé způsoby batikování 

 vytváří textilní koláže 

barvení textilu - batikování 

zdokonalování práce s textilem 

textilní koláže 

druhy stehů - přední, zdaní steh, křížkový 

steh, ozdobný steh 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Kooperace a kompetice 

přesahy 

Z:  
VV (5. ročník): Uspořádání objektů do celku a v ploše i v prostoru - uspořádání na základě 

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI, PRÁCE DLE NÁVODU A PŘEDLOHY 



výstupy učivo 

 zkouší sestavit model podle 

jednoduchého schématu či náčrtu 

 při práci s keramickou hlínou 

používá jednoduché pracovní 

nástroje 

montáž a demontáž jednoduchýách předmětů 

a zařízení, zapojení dle schématu 

udržování zásad bezpečnosti a hygieny práce 

sestavování složitějších stavebnichových 

prvků s puožitím jednoduchého náradí 

výrobky z keramické hlíny 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Do:  
Pří (5. ročník): Jednoduchá technika, stroje a elektrická energie 

Z:  
Pří (5. ročník): Jednoduchá technika, stroje a elektrická energie 

PĚSTITELSKÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové a jiné rostliny 

 prohlubuje znalosti o množení 

rostlin - hydroponii 

 vytváří různé vazby podle vlastní 

fantazie 

ověřování podmínek života rostlin 

hydroponie 

péče o rostliny 

sázení, setí 

vazba a úprava květin 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Z:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 



výstupy učivo 

 orientuje se v základním vybavení 

kuchyně 

 zhotouvje bezpečně jednoduché 

pokrmy teplé kuchyně 

 dodržuje základy správného 

stolování 

příprava jednoduchých pokrmů studené i teplé 

kuchyně 

poskytnutí první pomoci při úraze v kuchyni 

udržování pořádku a čistoty pracovních ploch 

pravidla správného stolování a 

společenskéhzo chování 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  
Pří (5. ročník): Lidské tělo 

Z:  
ČJ (5. ročník): Komunikační a slohový výcvik 

Pří (5. ročník): Lidské tělo 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

výstupy učivo 

 provádí jednoduché domácí 

účetnictví 

 ovládá jednoduché pracovní postupy 

při základních činnostech v 

domácnosti 

 orientuje se v návodech k obsluze 

běžných domácích spotřebičů 

 dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

 poskytuje první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu elektrickým proudem 

FINANCE, PROVOZ A ÚDRŽBA 

DOMÁCNOSTI 

ekonomika domácnosti 

údržba oděvů a textílií 

úklid domácnosti 

odpad a jeho ekologická likvidace 

zdravé a účelné bydlení 

spotřebiče v domácnosti 

ELEKTROTECHNIKA V DOMÁCNOSTI 

elektrické spotřebiče 

bezpečnost a ekonomika provozu 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

domací lékárnička 

pokrytí průřezových témat 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

výstupy učivo 

 provádí jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

 řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí 

 užívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti 

a hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany při práci s 

nástroji a nářadím, poskytne první 

pomoc při úrazu 

 pro svou pracovní činnost si vybírá 

vhodné pracovní postupy 

 umí poskytnout první pomoc při 

úrazu ve školních dílnách 

 provádí jednoduché náčrty, umí číst 

z technické dokumentace 

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 

kov,plasty,kompozity) 

určování základních vlastností materiálů: 

fyzikálních a technických 

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 

opracování 

jednoduché pracovní operace a postupy 

organizace práce, důležité technologické 

postupy 

technické náčrty a výkresy, technické 

informace, návody 

první pomoc při úrazu nářadím, materiálem 

poučení o nebezpečí ohrožení zdraví - laky, 

barvy 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 



Do:  
M (6. ročník): Geometrické útvary v rovině 

M (6. ročník): Krychle a kvádr 

M (6. ročník): Úhel a jeho velikost 

F (6. ročník): Těleso a látka 

VV (6. ročník): Kresba 

VV (6. ročník): Prostorová tvorba 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 

 dodržuje hygienická pravidla a 

předpisy, provádí základní úklid 

pracovních ploch a nádobí, bezpečně 

obsluhuje jednoduché 

elektrospotřebiče 

 dokáže sestavit jednoduchý 

jídelníček, naplánovat nákup, 

rozlišovat základní druhy potravin 

 získává poznatky o úpravě 

jednoduchých pokrmů, dokáže je 

připravit 

 ovládá základní principy kulturního 

stolování 

seznámení s učivem, vybavení kuchyně 

používání základního kuchyňského inventáře 

bezpečné obsluhování jednoduchých 

elektrospotřebičů 

výběr, nákup a skladování potravin 

sestavování jídelníčku 

zdravá výživa člověka, příprava jednoduchých 

pokrmů 

studená, teplá kuchyně 

úprava stolu, kultura stolování 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
AJ (6. ročník): Jídlo 

M (7. ročník): Poměr 

Vko (6. ročník): Etiketa 

VV (7. ročník): Grafika a design 

Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Z:  
Vkz (6. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 



Vkz (6. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

DIGITÁLNÍ TECHNIKA 

výstupy učivo 

 dokáže připojit fotoaparát a mobilní 

telefon k PC 

 využívá bezdrátové technologie 

 dokáže poskytnout první pomoc při 

úrazu během práce s digitální 

technikou 

základní funkce digitálního fotoaparátu 

připojení fotoaparátu k PC a stažení souborů 

jednotuchá úprava fotografií 

propojení mobilního telefonu a PC 

práce s daty (střih, archivace, úpravy) 

mobilní operátoři na našem trhu 

tarify mobilních operátorů 

komunikace pomocí PC (ICQ, Skype, 

facebook) 

vyhledávání dat v síti internetu (mapy, 

doprava) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

výstupy učivo 

 organizuje a plánuje svojí pracovní 

činnost 

 uvážlivě vybírá vhodné materiály s 

ohledem na dopad na životní 

prostředí 

 orientuje se v základních pojmech z 

oblasti dřevařských polotovarů 

 rozlišuje základní druhy plastů, umí 

pojmenovat jejich vlastnosti a 

použití 

 pracuje s nástroji na ruční 

opracování dřeva, kovů, plastů 

 dodržuje základy bezpečnosti při 

pracovním procesu, umí poskytnout 

první pomoc při úrazu 

 umí montovat a demontovat 

základní technická zařizení a 

úloha techniky v životě člověka, zneužití 

techniky, technika a životní prostředí, 

technika a volný čas, tradice a řemesla 

materiál - řezivo, dřevařské polotovary: 

překližka laťovka, dřevovláknité věci 

plasty - termoplasty 

měkký drát, kovová fólie, tenký plech, drobné 

profily 

základy technického kreslení: náčrt, měřítko, 

kótování, pravoúhlé promítání 

stroje a zařízení pro opracování dřeva, plastů, 

kovů 

práce montážní a demontážní 

bezpečnost práce, první pomoc 



vybavení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
M (7. ročník): Hranoly 

M (7. ročník): Procenta 

M (7. ročník): Poměr 

M (7. ročník): Středová souměrnost 

TK (7. ročník): Volné rovnoběžné promítání 

TK (7. ročník): Základy rýsování 

TK (7. ročník): Technické výkresy 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 

 organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost 

 dodržuje hygienická pravidla a 

předpisy, provádí úklid pracovních 

ploch a nádobí, bezpečně zachází s 

čistícími prostředky, obsluhuje 

elektrické spotřebiče 

 seznámí se s moderním vybavením 

kuchyně 

 má představu o základních 

činnostech přípravy pokrmů 

 získává informace o stolování a 

přípravě pokrmů v naší i zahraniční 

kuchyni 

 získává informace o rodinném 

hospodaření 

seznámení s učivem, základním i 

modernějším vybavením kuchyně 

bezpečná obsluha spotřebičů, provádění 

úklidu 

příprava složitějších pokrmů, úpravy tepelné a 

za studena 

kuchařské knihy 

stolování 

nákup a skladování potravin, hospodárnost 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
M (7. ročník): Poměr 

Př (8. ročník): Zdraví 

VV (7. ročník): Grafika a design 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Z:  
Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

4.10. Volitelné předměty 

4. 10. 1. Anglický jazyk 

Charakteristika předmětu 

V prvním a druhém ročníku mají žáci možnost zapojit se do výuky anglického jazyka ve 

formě volitelného předmětu, kteému je vymezena jedna disponibilní hodina v ročníku.  

Anglický jazyk v prvních dvou ročnících základní školy má především motivační charakter. 

Žáci se seznamují s angličtinou přirozenou komunikační formou v podobě poslechu, 

jednoduchých her, říkanek, písniček a opakování podle magnetofonu.  

Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk využívají vyučující těchto VÝCHOVNÝCH A 

VZDĚLÁVACÍCH STRATEGIÍ pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. 

Kompetence k učení 

- vytváříme situace k samostatnému učení jazyka 

Kompetence komunikativní 

- požadujeme, aby žáci reagovali na jednoduché anglické pokyny 

- učíme je porozumět jednoduchému sdělení 

- rozvíjíme schopnost naslouchat v cizím jazyce 

Kompetence k řešení problémů 

- vytváříme různé situace z běžného života a řešíme je v cizím jazyce 

Kompetence sociální a personální 



- zařazujeme skupinovou práci formou her 

- vedeme žáky k vzájemné pomoci ve skupině 

Kompetence občanské 

- seznamujeme žáky se zvyky a tradicemi v anglicky mluvícíh zemích 

Kompetence pracovní 

- podněcujeme žáky k tomu, aby pracovali samostatně s metodickým materiálem 

1. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

DŮM, RODINA 

výstupy učivo 

 představí se, rozloučí se, poděkuje, 

zeptá se, kdo to je 

 pojmenuje členy rodiny 

 pojmenuje části domu 

pozdravy, poděkování 

členové rodiny 

dům 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

HV (1. ročník): Poslechové činnosti 

ŠKOLNÍ POTŘEBY 

výstupy učivo 

 vyjmenuje školní potřeby 

 počítá v rozsahu 1-10 

 zeptá se "kolik" 

školní potřeby 

číslovky 1-10 

"How many...?" 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Jsem školák 

HV (1. ročník): Poslechové činnosti 

HRAČKY A BARVY 

výstupy učivo 



 pojmenuje některé hračky 

 seznámí se s členem neurčitým, 

číslovkou, přídavným jménem před 

podstatným jménem 

 označí základní barvy 

hračky 

postavení členu, přídavného jména a číslovky 

před podstatným jménem 

základní barvy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
HV (1. ročník): Poslechové činnosti 

VV (1. ročník): Kresba 

OBLEČENÍ 

výstupy učivo 

 pojmenuje některé části oblečení 

 opakuje pokyny se slovesy "put on, 

take off" 

oblečení 

slovesa "put on", "take off" 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
HV (1. ročník): Poslechové činnosti 

VV (1. ročník): Kresba 

NAROZENINY 

výstupy učivo 

 vyjádří "já mám..." 

 zeptá se "je to...?" 

 zeptá se na věk a řekne svůj 

 označí některé věci z okruhu 

narozeniny 

narozeniny 

"Is it...?" 

"How old are you?" "I´m ..." 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Domov a příbuzní 

HV (1. ročník): Poslechové činnosti 

VV (1. ročník): Kresba 

OSOBNÍ HYGIENA 

výstupy učivo 

 pojmenuje některé věci z koupelny 

 vyjádří "tady máš..." 

 opakuje slovní spojení "umím", 

věci osobní hygieny 

"Here´s ..." 

"Can you ...?" "Yes, I can. No I can´t." 



"neumím" a krátké odpovědi 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Člověk a jeho zdraví 

HV (1. ročník): Poslechové činnosti 

ZVÍŘATA 

výstupy učivo 

 pojmenuje některá zvířátka 

 zeptá se "Kde...?" 

 opakuje spojení s předložkami v, na 

 seznámí se s některými součástmi 

bytového vybavení 

 zeptá se "Máš rád...?" a odpoví 

zvířata 

"Where...?" 

předložky "on, in" 

byt 

"Do you like...?" 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
VV (1. ročník): Kresba 

PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem - papír 

2. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

EXOTICKÁ ZVÍŘATA 

výstupy učivo 

 pojmenuje některá exotická zvířata 

 vyjádří, že něco (ne)vidí, zeptá se 

jestli někdo něco vidí 

exotická zvířata 

"I can/I can´t (see)..." 

"Can you see...?" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 



přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Živá příroda 

HV (2. ročník): Poslechové činnosti 

VV (2. ročník): Kresba 

ŠKOLA 

výstupy učivo 

 pojmenuje věci ve třídě 

 vyjádří tohle je... 

 poznává další barvy 

školní potřeby 

"It´s..." 

barvy 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Škola, chování ve škole 

HV (2. ročník): Poslechové činnosti 

VV (2. ročník): Kresba 

JÍDLO 

výstupy učivo 

 pojmenuje několik jídel, potravin, 

nápojů 

 sdělí, co má nebo nemá rád/a 

jídlo, nápoje 

"Do you like...? Yes, No." 

I like/I don´t like..." 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

VV (2. ročník): Kresba 

OBLIČEJ 

výstupy učivo 

 pojmenuje části obličeje 

 vyjádří velikost pomocí přídavných 

jmen 

části obličeje 

přídavná jména 

"I´ve got a..." 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Člověk a péče o zdraví 

VV (2. ročník): Kresba 

DŮM 



výstupy učivo 

 pojmenuje části domu 

 ptá se na věci v domě 

místnosti v domě 

"Where´s my...?" "Is it in the ...?" 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
PČ (2. ročník): Práce s papírem a kartonem 

OBLEČENÍ 

výstupy učivo 

 pojmenuje části oblečení 

 vyjádří, co má na sobě a na totéž se 

zeptá 

oblečení 

"I´m wearing..." "What are you wearing...?" 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
HV (2. ročník): Poslechové činnosti 

VV (2. ročník): Kresba 

4. 10. 2. Dramatická výchova 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Dramatická výchova je zařazována v 7. a 8. ročníku jako volitelný předmět, v každém ročníku 

pro jinou skupinu žáků. 

Svým obsahem patří dramatická výchova mezi estetickovýchovné předměty, podobně jako 

výchova hudební, výtvarná a literární.Zahrnuje spontánní nebo improvizované jednání, různě 

strukturované hry a cvičení a fixovaný tvar etud, určených k prezentaci v rámci třídy, 

případně i představení pro diváky.Je založena na lidské schopnosti hrát, jednat "jako" - tzn. 

být sám sebou v uměle navozených situacích a okolnostech nebo v nich být někým nebo 

něčím jiným.Díky této schopnosti mohou žáci prozkoumávat, jak se chovají lidé za určitých 

okolností, dnes nebo jindy,v různých společnostech.Prostřednictvím obrazotvornosti může být 

zkoumání zakoušeno a sdíleno, jako by bylo reálné. 

V dramatické výchově znovu vytváříme a zkoumáme lidské jednání, včetně našeho vlastního, 

a poznáváme, jak probíhá a kam až může vést. Porovnáváme svá individuální stanoviska se 

stanovisky druhých. Konflikty, které jsou jádrem dramatických improvizací, vedou proces 

vpřed. Zkoumání a, je-li to možné, i analyzování lidských problémů, žákům pomáhá vyrovnat 

se s intelektuálními, fyzickými a emocionálními obtížemi. Proto může být dramatická 

výchova významným pomocníkem učiteli občanské a rodinné výchovy. 

V tvůrčím procesu dramatické výchovy může vzniknout i divadelní útvar, který však není a 

nesmí být samoúčelem, ale prostředkem ke sdělení prozkoumaného tématu a k obohacení 

výchovných prvků o výchovu k dokončování společné práce, k vypracování detailu a k 

odpovědnosti jedince a skupiny za společné dílo.Divadlo jako svébytný druh umění 

syntetického nabízí prostor k propojení různých prostředků jednotlivých uměleckých oblastí a 

může se proto stát významným prostředkem komplexní estetické výchovy. 



Na rozhodnutí a záměrech učitele a na složení, potřebách a zájmech jeho třídy (skupiny) 

závisí, bude-li mít předmět podobu spíše osobnostní a sociální výchovy, nebo zde v něm bude 

kladen důraz také na proces hledání a tvorby divadelního tvaru. 

Obě tyto varianty dramatické výchovy směřují ve svých důsledcích k výchově osobnosti. 

která je schopná orientovat se sama v sobě i v okolním světě a zejména v mezilidských 

vztazích, je si vědoma své hodnoty a je schopná se dále rozvíjet. 

Specifickými cíli dramatické výchovy jsou zvláště: 

- naučit se funkčně používat prostředky dramatického výrazu a celý tvůrčí proces práce s 

tématem 

- porozumět zvoleným tématům, ujasnit si vlastní postoj a zjistit postoje ostatních 

- používat prostředky dramatické výchovy ke sdělení získaných poznatků 

- potorumět sdělení jiných 

Tímto způsobem žák pomocí učitele a ostatních žáků: 

- získává jistotu při uplatňování svých schopností, zejména v komunikaci verbální i 

neverbální, v obou rovinách - sdělování i naslouchání 

- pracuje a tvoří ve skupině a dosahuje tak společných výsledků 

- poznává a hodnotí sám sebe 

- prozkoumává mezilidské vztahy 

- vytváří si postoje k sobě samému, k ostatním, ke světu 

Výchovné a vzdělávácí strategie 

kompetence k učení 

- klademe důraz na vybavení žáků potřebnými dovednostmi 

- snažíme se o individuální přístup 

- navozujeme situace, v nichž má žák možnost prožívat radost z učení 

- zadáváme metody a postupy, které rozvíjejí hlasové a pohybové dovednosti 

- rozvíjíme smyslové vnímání, obrazotvornost, představivost 

- nabízíme řadu aktivačních metod, se kterými je možno se setkat v běžné výuce ( diskuse, 

vyprávění, tvůrčí psaní...) 

kompetence k řešení problému 

- motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života 

- vyhledáváme témata a pracujeme s literární předlohou 

- umožňujeme žákům prověřování vlastních postojů k problému na základě jednání v 

symbolických situacích 

- předkládáme dostatek námětů k samostatnému uvažování a zpracovávání problému 

- podporujeme intuitivní i vědomou tvorbu 

- preferujeme spontánní nebo improvizovaná řešení 

kompetence sociální a personální 

- umožňujeme navazování a prohlubování kontaktů verbálních i neverbálních ( oči, dotyk, 

hlas, slova ) 

- rozvíjíme smysl pro partnerskou a skupinovou spolupráci 

- rozvíjíme schopnost pravdivě jednat sám za sebe v různém prostředí, prostoru, situaci 

- otvíráme prostor pro vytváření vzájemné důvěry ve skupině 

- podporujeme upevňování vztahů k ostatním členům skupiny 

- podněcujeme k prohlubování vzájemného poznání 

- spoluobjevujeme vlastní identitu a vlastní schopnosti 

- snažíme se o odstranění zábran při sebevyjádření 

- pěstujeme zvýšenou měrou sebedůvěru 

- dbáme na dodržování stanovených pravidel při týmové práci 

- vytváříme prostor k naslouchání partnerovi a k respektování jeho názorů, jakož i 

přiměřeného reagování na ně 



kompetence komunikativní 

- podporujeme vhodnou komunikaci s učiteli i spolužáky, také s ostatními dospělými mimo 

školu 

- zařazujeme osvojení pravidel vhodné komunikace formou prožitkovývh hodin 

- umožňujeme rozvíjení již získaných mluvních dovedností 

- dbáme na rozvíjení bohatosti a plastičnosti slovního projevu 

- prohlubujeme schopnost vystihnout informační jádro výpovědi 

- preferujeme schopnost formulovat vlastní názory a postoje 

- směřujeme k používání široké škály výrazových prostředků 

kompetence občanské 

- pěstujeme v žácích schopnost respektovat přesvědčení jiných lidí 

- na základě modelových situací demonstrujeme pozitiva a negativa v chování lidí 

- rozvíjíme schopnost hledat a nacházet kompromisy, naučit se samostatně strukturovat a 

rozvíjet vlastní i skupinovou práci 

- zdůrazňujeme přejímání zodpovědnosti za svěřený úsek práce 

- budujeme pocit zodpovědnosti za výsledky společné práce 

- zařazujeme role " vedoucího skupiny" - vědomá podpora méně průbojných žáků 

kompetence pracovní 

- zdůrazňujeme nutnost správně organizovat zadanou práci 

- podněcujeme žáky k efektivnímu využívání času stráveného ve škole 

- rozvíjíme schopnost objektivního sebehodnocení 

- vytváříme prostor k zvládání hodnocení ostatních 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ 

výstupy učivo 

 zvládá základy správného tvoření 

dechu, hlasu, artikulace a správného 

držení těla 

 dokáže hlasem a pohybem 

vyjadřovat základní emoce a 

rozpoznávat je v chování druhých 

 propojuje somatické dovednosti a 

kombinuje je za účelem vyjádření 

vnitřních stavů a emocí vlastních i 

určité postavy 

 uplatňuje kultivovaný mluvený i 

pohybový projev 

 dodržuje základy hlasové hygieny a 

správného držení těla 

 propojuje somatické dovednosti při 

verbálním i neverbálním vyjádření 

psychosomatické dovednosti - práce s 

dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, 

verbální a neverbální komunikace, 

psychofyzické jednání 

herní dovednosti - vstup do role, jevištní 

postava, strukturace herní a jevištní situace 

sociálněkomunikační dovednosti - 

komunikace v běžných životních situacích, v 

herních situacích a v situacích skupinové 

inscenační tvorby a její prezentace, reflexe, 

hodnocení, organizace tvůrčí a skupinové 

tvorby 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 



 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (7. ročník): Slovní zásoba a tvoření slov 

ČJ (7. ročník): Význam slova 

HV (7. ročník): Vokální činnost 

HV (7. ročník): Poslechové činnosti 

HV (7. ročník): Instrumentální a pohybové činnosti 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

CvZ (7. ročník): Dechové cvičení 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení uvolňovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení protahovací 

CvZ (7. ročník): Nácvik a upevňování správného držení těla 

PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY 

výstupy učivo 

 rozlišuje herní a reálnou situaci 

 přijímá pravidla hry 

 vstupuje do jednoduchých rolí a 

přirozeně v nich jedná 

 spolupracuje ve skupině na tvorbě 

jevištní prezentace 

 prezentuje ji před spolužáky 

 sleduje prezentace ostatních 

 pracuje s pravidly hry a s jejich 

variacemi 

 dokáže vstoupit do role a v herní 

situaci přirozeně a přesvědčivě 

jednat 

 pracuje ve skupině na vytvoření 

menšího inscenačního tvaru a 

využívá při tom různých výrazových 

prostředků 

 prezentuje inscenační tvar před 

spolužáky 

náměty a témata v dramatických situacích, 

jejich nalézání a vyjadřování 

práce na postavě - charakter, motivace, vztahy 

jako základ dramatické situace, řešení 

konfliktu jednáním postav 

dramatická situace, příběh - řazení situací v 

časové a příčinné následnosti, dramatizace 

literární předlohy 

inscenační tvorba - dramaturgie, režie, 

herecká práce, scénografie, scénická hudba a 

zvuk 

komunikace s divákem - prezentace, 

sebereflexe 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Slohová a komunikační výchova 

HV (7. ročník): Instrumentální a pohybové činnosti 

HV (7. ročník): Poslechové činnosti 

HV (7. ročník): Vokální činnost 

VV (7. ročník): Kresba 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
AJ (7. ročník): Zábava 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

RECEPCE A REFLEXE DRAMATICKÉHO UMĚNÍ 

výstupy učivo 

 na základě vlastního jednání 

zkoumá témata a konflikty 

 reflektuje s pomocí učitele svůj 

zážitek z dramatického díla 

 v situacích a příbězích rozpoznává 

témata - konflikty, nahlíží na ně z 

různých pozic 

 zabývá se důsledky jednání postav 

 na základě sebereflexe a reflexe 

spolužáků a učitele na inscenačním 

tvaru dále pracuje 

 sleduje a hodnotí prezentace svých 

spolužáků 

 reflektuje svůj zážitek 

 rozlišuje na základě vlastních 

zkušeností základní divadelní druhy 

 na příkladech doloží souvislosti mezi 

prožitkem a jednáním u sebe i 

druhých 

základní prvky dramatu - situace, postava, 

konflikt, téma, vrchol, gradace 

současná dramatická umění a média - 

divadelní, filmová, televizní, rozhlasová, 

multimediální tvorba 

základní divadelní druhy - činohra, zpěvohra, 

opera, opereta, muzikál, činohra, loutkové 

divadlo 

základní dramatické žánry - komedie, 

tragedie, drama 

vybrané etapy a typy světového a českého 

divadla 

výrazné osobnosti české a světové dramatické 

tvorby 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 



 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Význam slova 

ČJ (7. ročník): Slovní zásoba a tvoření slov 

ČJ (7. ročník): Slohová a komunikační výchova 

HV (7. ročník): Instrumentální a pohybové činnosti 

HV (7. ročník): Poslechové činnosti 

HV (7. ročník): Vokální činnost 

VV (7. ročník): Kresba 

VV (7. ročník): Prostorová tvorba 

VV (7. ročník): Grafika a design 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
Vkz (7. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

4. 10. 3. Ruský jazyk 

Charakteristika předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět ruský jazyk patří do volitelných předmětů. Vyučuje se v rozsahu 2 hodin 

týdně  

(od 7. ročníku ZŠ). Součástí vyučování ruského jazyka je nejen vyučovací hodina, ale i 

příležitostné akce jako soutěže, projekty apod.  

Vyučovací hodiny jsou různého typu - frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová 

práce,  



partnerská práce, samostatná práce ( procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a 

autentickými materiály, práce s počítačovými programy apod.)  

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle 

Společného  

evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen velký důraz na dialogy, čtení s 

porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Při výuce jsou využívány jednoduché 

autentické jevy, audionahrávky, ev. videonahrávky mluveného projevu, žáci jsou aktivizováni 

hrami, dramatizací, písněmi apod.  

Výuka probíhá v jazykových učebnách s možností videa, DVD přehrávačů a CD přehrávačů a 

ve třídách  

kmenových.  

V předmětu ruský jazyk využíváme pro rozvoj a utváření klíčových kompetencí různé 

výchovné  

a vzdělávací strategie:  

Kompetence k učení  

- podněcujeme žáky k získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů ( internet, knihy, časopisy 

ap. )  

- při osvojování slovní zásoby umožňujeme: pochopení slov ve vztazích - asociogramy, mind-

mapping,  

protiklady  

- využíváme motivace spojené s potřebou naučit se určité výrazy (projekty, exkurze, ap. )  

- nabízíme práci s portfoliem:  

-vedeme žáky k sebehodnocení a k autonomnímu učení - uvědomělost přípravy, protože budu 

CJ  

potřebovat  

- organizujeme projektové vyučování - plánování práce, rozvržení, rozdělení úkolů, přenesení 

do praxe  

- využíváme práce s chybou v RJ - chybu nechápat jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení  

- klademe důraz na zvládání zdánlivě neřešitelných úkolů - např. poslech: nezpanikařit, když 

nerozumím,  

snažit se zareagovat, i když ne všemu zcela rozumím, domyslet si význam, cvičením 

dosahovat  

zlepšení  

- uplatňujeme transfer - schopnost aplikace z jedné situace do druhé ( např. podobnost AJ - RJ 

)  

- umožňujeme pochopení systému gramatiky - systematizace, zařazení dalších jevů do 

systému  

- rozvíjíme jednotlivé dovednosti v RJ ( poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní 

projev, ...),  

využití  

- v dalších jazycích rozvoj jazykové paměti - cvičením ji zlepšujeme v RJ a tím pomáháme 

dalším jazykům  

Kompetence k řešení problémů  

- uplatňujeme získané dovednosti k řešení jakéhokoliv problému, kde je nutná znalost cizího 

jazyka  

- vedeme žáky k orientaci v cizím jazykovém prostředí: umět se zeptat na cestu a porozumět  

odpovědi,  

vyhledat si dopravní spoj v cizině i doma, zakoupit jízdenku v automatu, telefonování, hotel, 

dovolená,  

lyžování, ....  



- podňecujeme žáky k vyjádření souhlasu a nesouhlasu názorem druhých při kolektivním 

řešení 

problémů  

- řešíme úkoly v učebnici a PS podle zadání  

- aplikujeme různé postupy získané při jiných činnostech pro řešení problémů v ruštině  

- uplatňujeme intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu při řešení problémů  

- umožňujeme ověření si teoretických poznatků v praxi a aplikaci při dalších činnostech  

- zařazujeme situační hry - reálné i nereálné situace  

- zpracováváme projekty - dlouhodobý úkol, problém - plánování řešení, týmová práce, 

příprava,  

vužití znalosti reálií, využití médií, obhajoba, prezentace výsledků vlastní práce  

- umožňujeme pojmenování, definování problému, stanovení postupu, jak ho řešit, nalezení  

spolupracovníků, řešení .... volba nejlepšího řešení  

- pěstujeme předvídavost  

Kompetence komunikativní  

- umožňujeme praktické a efektivní využívání všech způsobů komunikace v cizím jazyce ( 

písemná  

i ústní komunikace ), formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partner rozuměl, 

rozšiřování  

slovní zásoby, vytváření systému  

- uplatňujeme transfer - využití podobnosti ČJ - RJ  

- klademe důraz na nácvik struktury mluvených projevů: vyprávění, diskuze, referát, dialog a 

mluvených  

projevů: e.mail, dopis, vzkaz, přání, jednoduchá žádost, formulář, ....  

- rozvíjíme schopnost reakce na slyšené i psané - pokyny, povely, úkoly  

- nacvičujeme porozumění: poslech, čtení - tříbení jazykové paměti, vyhledání základní 

informace  

- rozvíjíme dovednost argumentace, obhájit si stanovisko, umět stručně informovat o určité 

záležitosti  

- vyžadujeme jednoduchý, srozumitelný popis situace, věci  

- pěstujeme nonverbální komunikaci  

-zdůrazňujeme využití intonace, důrazu, melodie hlasu  

- motivujeme ke komunikaci s lidmi z jiných zemí  

- motivujeme k vyjádřování se adekvátně situaci, vhodně v určitých momentech - takt  

- podporujeme sebevědomé vystupování při komunikaci, odbourávání bariér  

- vyžadujeme rozlišení soukromého rozhovoru a veřejné komunikace 

- zařazujeme monologická cvičení - přednáška, popis, opis určitého výrazu, vyjádření názoru 

ap.  

- navozujeme dialogické situace - cvičné i v reálu  

- organizujeme pomoc partnerovi, který v komunikaci nebo v CJ není tak dobrý  

- rozvíjíme reakce, kontaktní situace při různých příležitostech  

Kompetence sociální a personální  

- umožňujeme uplatňování individuálních schopností k získávání a prohlubování vědomostí a 

dovedností  

v cizím jazyce  

- klademe důraz na týmovou spolupráci a práci ve dvojicích,skupinách  

- vedeme k rozlišení a respektování rolí - vedoucí, účastník a k respektování jiného názoru při 

týmové práci  

- podněcujeme prezentování a obhájení vlastních myšlenek při týmové práci  

- umožňujeme sociální kontakty při realizaci projektů se žáky z cizích zemí  



- budujeme sebevědomí  

- nabízíme využití CJ jako jazyka komunikace při týmovéí práci  

- seznamujeme žáky se zvyky, vztahy v cizích zemích ( reálie)  

- rozvíjíme sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnání, hledání 

rezerv  

- podporujeme schopnost uplatnit se v kolektivu  

- pěstujeme schopnost předání svých profilů ostatním, využití schopností každého jednotlivce 

při týmové práci ( individuální přístup )  

- umožňujeme výměnu zkušeností  

Kompetence občanské  

-vedeme k zodpovědnému plnění zadaných úkolů, zodpovědnost za sebe sama, za skupinu, 

tým  

-zdůrazňujeme význam rasové, náboženské tolerance  

- klademe důraz na takt  

- pěstujeme schopnost empatie  

- vyžadujeme dodržování pravidel - slušné chování, respektování pravidel země, v níž jsem 

host, respektování tradic jiných národů  

- pomáháme si uvědomit tradice české ve srovnání s jinými  

- zdůrazňujeme ochranu rodinných tradic, respekt k tradicím v jiných rodinách, skupinách  

- podněcujeme respektováni individuálních zájmů, včetně zvýšeného zájmu o studium  

- rozvíjíme hrdost a vlastenectví, kulturní chování, ...  

- sledujeme společenské projekty sousedních zemí - ochrana životního prostředí  

- umožňujeme poznávání problémů jiných zemí  

- vytváříme vztah k životnímu prostředí  

Kompetence pracovní  

- podporujeme účelné využití vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích 

oblastech, pro oblast jazyka a komunikace (počítač, ap.)  

- využíváme CJ jako prostředek komunikace při plnění úkolů  

- zařazujeme práce se slovníkem  

- zadáváme vyhledávání informací, materiálů potřebných pro práci v hodinách, na projektu 

ap.  

- vyžadujeme dodržování řádu učebny, bezpečnostních zásad při používání techniky, médií  

- formujeme pracovní návyky - vedení sešitu, psaní slovíček, portfolio, ...  

- rozvíjíme schopnost pracovat ve dvojici, ve skupině, v týmu, na stanovištích, ...  

- klademe důraz na hospodárné využívání pomůcek, sešitů, učebnic, PS  

- umožňujeme práce s mapou, plánem, grafem, schématem, ...  

- zadáváme práci na počítači, s internetem, ..  

- volíme různé formy práce podle zadaných úkolů  

- umožňujeme prezentace výsledků vlastní práce a práce skupiny  

- organizujeme práce podle návodu v CJ  

- učíme orientaci v učebnici, najít pomoc při práci  

- organizujeme dlouhodobé úkoly, plánování práce  

- podporujeme hodnocení vlastní práce a práce své skupiny - využití portfolia 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

AZBUKA 

výstupy učivo 



 poslech: rozumí známým slovům, 

nenáročným textům, písničkám a 

říkankám, adekvátně reaguje na 

jednoduché pokyny týkající se jeho 

osoby 

 čtení : chápe základy ruské 

výslovnosti, zejména rozdíl mez 

přízvukem v RJ a ČJ, pozná 

všechna písmena azbuky, přečte 

krátký text 

 ústní projev : dokáže si s někým 

úplně jednoduchým způsobem 

povídat, pokud mu partner s 

hovorem pomůže ( témata : rodina, 

zvířata, škola, jídlo), umí zpaměti 

jednoduché říkanky a písničky, 

sděluje základní údaje o sobě, umí se 

představit, poděkovat 

 psaní : napíše velmi krátký 

jednoduchý text 

vstupní audioorální kurz  

seznámení se s ruskou výslovností  

jednoduché říkanky, písničky a pohádky 

některá jména, názvy členů rodiny, zvířat,  

jídla, školních věcí  

pozdravy  

azbuka, funkce měkkého a tvrdého znaku,  

postupné čtení a psaní všech písmen  

jednoduché texty  

oslovení v ruském jazyce  

číslovky základní, koncovky podst. jmen po  

číslovkách  

4.p. podst. jmen  

1. -3. osoba j.č. některých sloves  

minulý čas některých sloves  

názvy barev 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 



 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (7. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (7. ročník): Slovní zásoba a tvoření slov 

ČJ (7. ročník): Význam slova 

ČJ (7. ročník): Skladba 

ČJ (7. ročník): Tvarosloví 

ČJ (8. ročník): Literární výchova 

ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (8. ročník): Tvarosloví 

ČJ (8. ročník): Skladba 

ČJ (9. ročník): Zvuková stránka jazyka 

ČJ (9. ročník): Tvoření slov 

ČJ (9. ročník): Tvarosloví 

ČJ (9. ročník): Skladba 

ČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (9. ročník): Literární výchova 

M (7. ročník): Celá čísla 

Vko (7. ročník): Kulturní bohatství 

Vko (8. ročník): Akční plánování 

Vko (8. ročník): Rozhodování 

Vko (8. ročník): Sebepoznání 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Komunikace 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Vko (9. ročník): Globální problémy lidstva 

Př (8. ročník): Zdraví 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

Z (7. ročník): Asie 

Z (8. ročník): Evropa 

HV (7. ročník): Vokální činnost 

HV (7. ročník): Poslechové činnosti 

HV (8. ročník): Vokální činnost 

HV (8. ročník): Poslechové činnosti 

HV (9. ročník): Poslechové činnosti 

HV (9. ročník): Vokální činnost 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

CvZ (7. ročník): Dechové cvičení 



Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

POJECHALI 1. - 5. 

výstupy učivo 

 poslech : rozumí nejčastěji 

používaným slovům a větám, které 

se týkají nejběžnějších situací, (čas, 

škola, záliby) 

 čtení : čte krátké, jednoduché 

články, rozumí jejich obsahu, je 

schopen přečíst text psací azbukou 

 ústní projev : je schopen klást 

jednoduché otázky a na podobné 

otázky reagovat, pokud se týkají 

jeho základních potřeb nebo věcí, 

které jsou mu důvěrně známé 

 psaní : vyplní jednoduchý dotazník, 

napíše krátký jednoduchý vzkaz, 

blahopřání 

 reálie : zná základní údaje o Rusku 

slovní zásoba k tématům : narozeniny, čas,  

záliby, škola, rozvrh hodin  

vyjádření blahopřání, omluvy, poděkování  

ruská jména (otčestvo)  

vykání v RJ  

názvy dnů, části dne, měsíců, číslovky 1 -100,  

vyjádření času  

2. a 3.p. podst. jmen a zájmen  

řadové číslovky  

časování sloves, zvratná slovesa a  

záporná částice "ně"  

koncovky prříd. jmen v 1. p.  

minulý čas některých sloves  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 



 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Skladba 

ČJ (8. ročník): Tvarosloví 

ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (8. ročník): Literární výchova 

Vko (8. ročník): Komunikace 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Vko (8. ročník): Sebepoznání 

Vko (8. ročník): Rozhodování 

Vko (8. ročník): Akční plánování 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

Př (8. ročník): Zdraví 

Z (8. ročník): Evropa 

HV (8. ročník): Poslechové činnosti 

HV (8. ročník): Vokální činnost 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

POJECHALI 6. - 9. 

výstupy učivo 

 poslech : rozumí nejčastěji 

používaným pokynům a větám, 

které se týkají běžných témat 

(město, popis osoby) 

 čtení : čte krátké texty, převypráví 

jejich obsah, čte text psací azbukou 

 psaní : napíše krátký text, pozdrav z 

prázdnin, dopis 

 ústní projev : dokáže se 

jednoduchým způsobem domluvit, 

slovní zásoba k tématům : osoba, město,  

pohádky  

4.,6.,7. pád podst. jmen  

osobní zájmena  

skloňování tázacích zájmen  

časování některých sloves, minulý čas 



pokud je partner ochoten mluvit 

pomalu a témata jsou obdobná jako 

v učebnici 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Obecné výklady o jazyce 

ČJ (9. ročník): Zvuková stránka jazyka 

ČJ (9. ročník): Slovní zásoba a význam slova 

ČJ (9. ročník): Tvoření slov 

ČJ (9. ročník): Tvarosloví 

ČJ (9. ročník): Skladba 

ČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

ČJ (9. ročník): Literární výchova 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Vko (9. ročník): Globální problémy lidstva 



HV (9. ročník): Poslechové činnosti 

HV (9. ročník): Vokální činnost 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

KAJ (9. ročník): Rodina 

KAJ (9. ročník): Škola 

KAJ (9. ročník): Město, vesnice 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 

4. 10. 4. Německý jazyk 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět německý jazyk patří do volitelných předmětů. Vyučuje se v rozsahu 2 

hodin týdně ( od 7. ročníku ZŠ). Součástí vyučování německému jazyku je nejen vyučovací 

hodina, ale i příležitostné akce jako soutěže, výjezdy do zahraničí, exkurze, projekty. 

Vyučovací hodiny jsou různého typu - frontální vyučování, skupinová práce, partnerská 

práce, samostatná práce ( procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a autentickými 

materiály, práce s počítačovými programy). 

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A 1 podle 

Společného referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen důraz na dialogy, čtení s 

porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Při výuce jsou 

využívány doplňující texty, audionahrávky, ev. videonahrávky, žáci jsou aktivizováni hrami, 

dramatizací, hudbou.  

Výuka probíhá v kmenových třídách, podle možnosti také v učebnách výpočetní techniky, v 

jazykové učebně. 

V předmětu německý jazyk využíváme pro rozvoj a utváření klíčových kompetencí různé 

výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

- podněcujeme žáky k získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů ( inernet, knihy, media ) 

- při osvojování slovní zásoby umožňujeme pochopení slov ve vztazích - asociogramy, 

protiklady 

- využíváme motivace spojené s potřebou naučit se určité výrazy - projekty 

- nabízíme práce s portfoliem 

- vedeme žáky k sebehodnocení a k autonomnímu učení - uvědomělost přípravy - cízí jazyk 

budu potřebovat 

- organizujeme projektové vyučování - plánování práce, rozvržení, rozdělení úkolů, přenesení 

do praxe 

- využíváme práce s chybou- chybu nechápat jako nedostatek, ale jako krok k zlepšení 

- klademe důraz na zvládání zdánlivě neřešitelných úkolů - např. poslech - nezpanikařit, když 

nerozumím,snažit se zareagovat, i když ne všemu rozumím, domyslet si význam, cvičením 

dosahovat zlepšení 

- uplatňujeme transfer - schopnost aplikace z jedné situace do druhé (např. podobnost AJ - 

NJ) 

umožňujeme pochopení systému gramatiky - systematizace, zařazení dalších jevů do systému 

- využíváme a aplikujeme internacionalismy a anglikanismy 

- rovíjíme jednotlivé dovednosti v NJ ( poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní 

projev, ...), využití v dalších jazycích, rozvoj jazykové paměti - cvičením ji zlepšujeme v NJ a 

tím pomáháme dalším jazykům 

Kompetence k řešení problémů 

- uplatňujeme získané dovednosti k řešení jakéhokoli problému, kde je nutná znalost cizího 

jazyka 



- vedeme žáky k orientaci v cizím jazykovém prostředí : umět se zeptat na cestu a porozumět 

odpovědi, vyhledat si dopravní spoj v cizině i doma, zakoupit jízdenku v automatu, 

telefonování, hotel, dovolená, lyžování 

- podněcujeme žáky k vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním 

řešení problémů 

- řešíme úkoly v učebnici a PS podle zadání 

- aplikujeme různé postupy získané při jiných činnostech pro řešení problémů v němčině 

- uplatňujeme intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu při řešení problémů 

- umožňujeme ověření si teoretických poznatků v praxi a aplikaci při dalších činnostech 

- zařazujeme situační hry, Rollenspiele - reálné i nereálné situace 

- zpracováváme projekty - dlouhodobý úkol, problém - plánování řešení, týmová práce, 

příprava, využití znalostí reálií, využití médií, obhajoba, prezentace výsledků vlastní práce 

- umožňujeme pojmenování, definování problému, stanovení postupu, jak ho řešit, nalezení 

spolupracovníků, řešení ... volba nejlepšího řešení 

- pěstujeme předvídavost 

Kompetence komunikativní 

- umožňujeme praktické a efektivní využívání všech způsobů komunikace v cizím jazyce 

(písemná i ústní 

komunikace), formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partner rozuměl, rozšiřování 

slovní zásoby, vytváření systému 

- uplatňujeme transfer - využití podobnosti AJ - NJ 

- klademe důraz na nácvik struktury mluvených projevů: vyprávění, diskuze, referát, dialog , 

písemných projevů: e-mail, dopis, vzkaz, přání, jednoduchá žádost, formulář 

- rozvíjíme schopnost reakce na slyšené i psané - pokyny, povely, úkoly 

nacvičujeme porozumění: poslech, čtení - tříbení jazykové paměti, vyhledání základní 

informace 

- rozvíjíme dovednost argumentace, obhájení si stanoviska, umět stručně informovat o určité 

záležitosti 

- vyžadujeme jednoduchý srozumitelný popis situace, věci 

- pěstujeme nonverbální komunikaci, zdůrazňujeme využití intonace, důrazu, melodie hlasu 

- vedeme ke komunikaci s lidmi z jiných zemí 

- motivujeme k vyjadřování se adekvátně situaci - takt 

- podporujeme sebevědomé vystupování při komunikaci, odbourávání bariér 

- vyžadujeme odlišení soukromého rozhovoru a veřejné komunikace 

- zařazujeme monologická cvičení - přednáška, popis, opis určitého výrazu, vyjádření názoru 

- organizujeme pomoc partnerovi, který v komunikaci nebo CJ není tak dobrý 

- rozvíjíme reakce, kontaktní situace při různých příležitostech 

Kompetence sociální a personální 

-umožňujeme uplatňování individuálních schopností k získávání a prohlubování vědomostí a 

dovedností v cizím jazyce 

- klademe důraz na týmovou spolupráci a práci ve dvojicích, skupinách 

- vedeme k rozlišení a respektování rolí - vedoucí, účastník a k respektování jiného názoru při 

týmové práci 

- podněcujeme prezentování a obhájení vlastních myšlenek při týmové práci 

- umožňujeme sociální kontakty při realizaci projektů s žáky z cizích zemí 

- budujeme sebevědomí 

- nabízíme využití CJ jako jazyka komunikace při týmové práci 

- seznamujeme žáky se zvyky, vztahy v cizích zemích (reálie) 

- rozvíjíme sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnání, hledání 

rezerv 



- podporujeme schopnost uplatnit se v kolektivu 

- pěstujeme schopnost předání svých profitů ostatním, využití schopností každého jednotlivce 

při týmové práci (individuální přístup) 

- umožňujeme výměnu zkušeností 

Kompetence občanské 

- vedeme k zodpovědnému plnění zadaných úkolů, zodpovědnosti za sebe sama, za skupinu, 

tým 

- zdůrazňujeme význam rasové a náboženské tolerance 

- klademe důraz na takt 

- pěstujeme schopnost empatie 

- vyžadujeme dodržování pravidel - slušné chování, respektování pravidel země, v níž jsem 

host, respektování tradic jiných národů 

- pomáháme si uvědomit tradice české ve srovnání s jinými 

- zdůrazňujeme ochranu rodinných tradic, respekt k tradicím v jiných rodinách, skupinách 

- podněcujeme respektování individuálních zájmů, včetně zvýšeného zájmu o studium 

- rozvíjíme hrdost a vlastenectví, kulturní chování 

- vedeme k poznávání společných prvků v dějinách - Rakousko-Uhersko, Karel IV., ... 

- sledujeme společné projekty sousedních zemí - ochrana životního prostředí 

- umožňujeme problémů jiných zemí - rasismus, intolerance, násilí (Turci v SRN) 

- vytváříme vztah k životnímu prostředí 

Kompetence pracovní 

- podporujeme účelné využití vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích 

oblastech pro oblast jazyka a komunikace 

- využíváme CJ jako prostředek komunikace při plnění úkolů 

- zařazujeme práce se slovníkem 

- zadáváme vyhledávání informací, materiálů potřebných pro práci v hodinách, na projektu 

- vyžadujeme dodržování řádu učebny, bezpečnostních zásad při používání techniky, médií 

- formujeme pracovní návyky - vedení sešitu, psaní slovíček, portfolio 

- rozvíjíme schopnost pracovat ve dvojici, ve skupině, týmu, na stanovištích 

- klademe důraz na hospodárné využívání pomůcek, sešitů, učebnic, PS 

- umožňujeme práce s mapou , plánem, grafem, schématem 

- zadáváme práce na počítači, s internetem 

- volíme různé formy práce podle zadaných úkolů 

- umožňujeme prezentace výsledků vlastní práce a práce skupiny 

- organizujeme práce podle návodu vCJ 

- podporujeme hodnocení vlastní práce a práce své skupiny 

-  

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

ABC- PRVNÍ KROKY 

výstupy učivo 

 poslech: rozumí známým slovům a 

opravdu základním větám, které se 

týkají jeho osoby, rodiny a blízkého 

okolí, jestliže lidé na něj mluví 

pomalu a zřetelně, adekvátně 

reaguje na jednoduché pokyny 

- abeceda, jazykolamy, jména, 

internacionalismy, pozdravy 

- poděkování, prosba, získávání informací 

- dny v týdnu 

- čísla, časové údaje 

- barvy 



 čtení: rozumí známým jménům, 

slovům a velmi jenoduchým větám - 

na vývěskách, plakátech, v 

katalozích, chápe obsah 

jednoduchého textu  

 rozhovory: dokáže si s někým úplně 

jednoduchým způsobem povídat, 

pokud mu partner s hovorem 

pomůže, pomalu opakuje, co řekl 

nebo to poví jinak 

 ústní projev: sdělí základní údaje o 

sobě, dokáže se představit, 

poděkovat, vyjádřit souhlas a 

odmítnutí, velmi jednoduše 

pohovoří o svém bydlišti, o lidech, 

které zná, vypráví o svých koníčcích 

 psaní: je schopen na pohlednici 

napsat krátký pozdrav z prázdnin, 

dokáže vyplnit některé údaje na 

formuláři 

- vyplnění dotazníku, telefonování 

- školní věci, popis předmětů 

- základní údaje o sobě, o kamarádovi, 

koníčky, zájmy 

- určitý a neurčitý člen 

- přídavné jméno v přísudku 

- přivlastňovací zájmena 

- časování pravidelných sloves a slovesa sein 

v přítomném čase 

- vyjádření rád - nejraději 

- zápor 

- předložky um, am v časových údajích 

- slovosled oznamovací věty, otázky 

- reálie - názvy a města německy hovořících 

zemí 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 



 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Vko (7. ročník): Kulturní bohatství 

Vko (8. ročník): Komunikace 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

MŮJ SVĚT 

výstupy učivo 

 poslech: rozumí nejčastěji 

používaným slovům a větám, které 

se týkají rodiny, toho, co dělá, čemu 

se věnuje, je-li to, co poslouchá, 

krátké a jednoduché, ví, o čem se 

hovoří  

 čtení: čte krátké, jednoduché 

články, rozumí jejich obsahu a 

smyslu, vyhledá některé potřebné 

informace ( jídelní lístek, jízdní řád, 

nápisy ve městě), vyzná se v dopise, 

když je stručný 

 rozhovory: dokáže se jednoduchým 

způsobem domluvit, je-li parner 

ochoten pomaleji zopakovat svoji 

výpověď a pomůže žáku s formulací 

odpovědi, je schopen klást 

jednoduché otázky a na podobné 

otázky odpovídat, pokud se týkají 

jeho základních potřeb 

 ústí projev: jednoduše popíše svou 

rodinu i jiné osoby, dokáže říci něco 

o místě, kde bydlí, o domácích 

zvířatech a také o tom, jak se má a 

co dělá, vypráví o průběhu dne, 

dokáže vyjádřit svá přání 

 psaní: napíše krátký vzkaz, 

- poděkování, souhlas, odmítnutí, požádání 

- popis zvířat 

- popis místa, bydliště, rozhovory o bydlení 

- jednoduchá orientace ve městě, základní 

nápisy, plán města 

- vyprávění o průběhu dne, povinnostech, 

koníčcích 

- dovolená - plán, údaje o ubytování, 

přeprava, nákup jízdenky 

- měsíce, roční období, určování času 

- 4. pád podstatných jmen s neurčitým členem 

a zájmenem kein 

- možné číslo vybraných podstatných jmen 

- zájmena osobní 

- číslovky do 100 000 

- časování vybraných pravidelných sloves, 

slovesa haben, způsobových sloves 

- časování některých nepravidelných sloves, 

sloves s odlučitelnou předponou 

- předložka nach, in se 3. pádem 

- vazby: ich moechte, es gibt 

- reálie Vídeň, Salzburg 



pozvánku na oslavu, blahopřání, 

pozdrav z prázdnin 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Vko (8. ročník): Komunikace 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 



MŮJ SVĚT II. 

výstupy učivo 

 poslech: rozumí frázím a nejběžnější 

slovní zásobě vztahující se k 

oblastem, které se ho týkají, dokáže 

pochopit smysl krátkých 

jednoduchých zpráv a hlášení 

 čtení: čte krátké nenáročné texty, 

vyhledává konkrétní předvídatelné 

informace v každodenních 

materiálech, rozumí krátkým 

osobním zprávám 

 rozhovor: komunikuje v běžných 

situacích vyžadujících jednoduchou 

přímou výměnu informací o 

známých tématech, zvládá velmi 

krátkoui společenskou konverzaci a 

samostatný ústní projev 

 psaní: dokáže napsat krátké, ne 

příliš složité poznámky a zprávy, 

týkající se jeho potřeb, je schopen 

napsat osobní dopis, poděkování, 

blahopřání  

- základní informace o škole - rozvrh hodin, 

vyučování, volný čas 

- zdraví, nemoc, popis člověka, vyjádření 

bolesti, stavu, návštěva lékaře 

- nakupování 

- doprava, situace a rozhovory na nádraží, ve 

vlaku 

- počasí, roční období, svátky 

- sport, móda, popis oblečení 

- cestování, plány na dovolenou, prázdniny 

- porozumění číslům, údajům 

- dopisování 

- množné číslo podstatných jmen 

- stupňování přídavných jmen a příslovcí 

- zájmena přivlastňovací a osobní, man 

- další předložky 

- způsobová slovesa, slovesa haben, sein v 

préteritu, sloveso werden 

- préteritum vybraných sloves 

- vazby ich moechte, ich haette gern 

- souvětí 

- zeměpisné názvy 

- reálie: Berlín 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 



 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

4. 10. 5. Konverzace v anglickém jazyce 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Konverzace v anglickém jazyce je na naší škole vyučována v 7., 8. a 9. ročníku ve formě 

volitelného předmětu. Časová dotace je 2 hodiny týdně. 

Ve všech ročnících budeme pracovat s 12 základními konverzačními tématy. Jednotlivé 

výstupy učiva budou realizovány s rozdílnou slovní zásobou, znalostmi základních frází, 

přiměřeně věku dětí a rozsahu znalostí v jednotlivých ročnících. Nejvyšší úrovně znalostí 

navržených výstupů dosáhnou žáci na konci 9. ročníku. 

Klíčové kompetence 

Ve vyučovacím předmětu Konverzace v anglickém jazyce využijeme všech výchovných a 

vzdělávacích strategii pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. 

Podrobný popis jednotlivých kompetencí je již uveden v charakteristice předmětu Anglický 

jazyk.  

V předmětu Konverzace budeme rozvíjet všechny klíčové kompetence, hlavní důraz však 

budeme klást na klíčové kompetence komunikativní. 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 



SPOLEČENSKÝ STYK 

výstupy učivo 

 pozdraví, rozloučí se, představí se, 

omluví se 

 ovládá základní fráze při 

komunikaci 

 zeptá se, kdo to je, odkud lidé 

pocházejí, kde bydlí 

 pozná základní národnosti, názvy 

zemí 

 rozlišuje a napíše osobní a formální 

dopis, vyplní formulář, dotazník 

pozdravy, omluvy 

komunikační fráze 

názvy zemí a národností 

formy písemného styku 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

RODINA 

výstupy učivo 

 hovoří o - členech rodiny, jejich 

stáří, jménech, vztazích, 

sourozencích, povoláních, místě 

bydliště 

 sestaví "family tree" 

rodina 

"family tree" 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

ŠKOLA 

výstupy učivo 



 ovládá základní pojmy používané ve 

třídě 

 hovoří o - své škole, školních 

předmětech, rozvrhu hodin, 

spolužácích, pravidlech chování ve 

škole, školních pomůckách 

škola, třída 

školní řád 

školní pomůcky 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

přesahy 

Do:  
Vko (9. ročník): Výchova k demokracii 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

DOMOV, BYDLENÍ 

výstupy učivo 

 pojmenuje nábytek a předměty v 

domě, základní domácí práce 

 popíše svůj pokoj 

 mluví o - částech domu a bytu, 

dokáže říct, kde se co nachází 

dům, byt 

nábytek 

domácí práce 

můj pokoj 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

VV (9. ročník): Kresba 

MĚSTO, VESNICE 

výstupy učivo 

 zná svou adresu 

 vysvětlí, kde žije 

 pojmenuje budovy, obchody ve 

městě 

 popíše cestu a zeptá se na ni 

 vypráví jednoduchým způsobem o 

místě, kde žije 

město, vesnice 

budovy, obchody 

pokyny pro popis cesty 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 



Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

výstupy učivo 

 komunikuje o tom - co dělá ve 

volném čase, jaké má koníčky, co 

sbírá... 

 vypráví o tom, jaké sleduje filmy, 

zda si půjčuje filmy z půjčovny, 

rozlišuje druhy filmů 

 mluví o tom, zda navštěvuje divadlo, 

o oblíbených hercích a herečkách 

 mluví o knihách, časopisech, 

půjčování knih a časopisů z 

knihovny, druzích knih 

 hovoří o hudbě, kterou má rád, 

druzích hudby 

 poznává hudební nástroje, vypráví o 

tom, zda hraje na nějaký hudební 

nástroj 

 mluví o tom, co sleduje v televizi, 

rozlišuje druhy televizních 

programů 

 hovoří o oblíbených sportech a 

druzích sportů 

volný čas 

koníčky 

kultura - film, divadlo, hudba, televize 

knihy, časopisy 

sport 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

Z:  
RJ (9. ročník): Pojechali 6. - 9. 

VV (9. ročník): Malba 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

LIDSKÉ TĚLO, ZDRAVÍ, NEMOC 

výstupy učivo 

 popíše lidké tělo 

 mluví o svých zdravotních 

problémech, řekne co ho bolí, 

lidské tělo  

fráze u lékaře 

nemoci 



pojmenuje základní nemoci 

 sehraje rozhovor pacienta a lékaře 

 pojmenuje zranění 

 mluví o zdravém a nezdravém 

způsobu života 

 popíše činnosti člověka k udržení 

zdraví 

 zeptá se na zdraví 

 naučí se základní fráze při 

poskytování první pomoci 

 pojmenuje základní zdravotní 

potřeby v lékárně 

první pomoc 

v lékárně 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Z:  
Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

VV (9. ročník): Kresba 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

JÍDLO 

výstupy učivo 

 pracuje se slovní zásobou týkající se 

jídla a nápojů 

 řekne, co si dá na oběd, snídani, 

večeři 

 mluví o tom, která jídla a nápoje má 

rád 

 používá základní fráze v restauraci, 

sestaví rozhovor v restauraci, 

orientuje se v jídelníčku 

 poznává odlišnosti britské a české 

kuchyně, jednoduše hovoří o 

rozdílech mezi nimi 

 hovoří o zdravém jídle 

jídlo, nápoje 

v restauraci, jídelníček 

česká a britská kuchyně 

zdravý jídelníček 

fráze v restauraci 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 



NAKUPOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 pojmenuje druhy obchodů 

 zeptá se, kde co můžeme koupit 

 používá základní fráze při 

nakopování 

 orientuje se v cenách 

 mluví o nakupování v supermarketu 

a v malých specializovaných 

obchodech 

 pracuje s tématy o nákupu potravin 

a oblečení 

druhy obchodů 

fráze při nakupování 

potraviny 

oblečení 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

ZVÍŘATA, PŘÍRODA, POČASÍ, ROČNÍ OBDOBÍ 

výstupy učivo 

 pracuje se slovní zásobou týkající se 

zvířat, mluví o zvířatech v zoo... 

 popíše zvíře, které má doma nebo 

které má rád 

 mluví o dělení roku na dny, měsíce, 

roční období 

 mluví o počasí 

 pracuje s texty o přírodních 

katastrofách 

 popíše základní znaky ročních 

období 

zvířata 

příroda 

rok, roční období 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Z:  
VV (9. ročník): Kresba 

CESTOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 hovoří o druzích dopravy, o tom 

kterému dopravnímu prostředku 

dává přednost 

 popíše svou cestu do školy 

 komunikuje o prožitých 

doprava, dopravní prostředky  

cesta do školy 

prázdniny, dovolená 

fráze při cestování 



prázdninách a dovolených, popíše 

ideální prázdniny 

 používá základní fráze o cestování 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

přesahy 

Do:  
Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z:  
SeČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

SOCIOKULTURNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍSLUŠNÝCH JAZYKOVÝCH OBLASTÍ A ČESKÉ REPUBLIKY 

výstupy učivo 

 komunikuje o anglicky mluvicích 

zemích a městech 

 popíše Českou republiku 

Anglie - Londýn 

USA - New York 

Washington 

Kanada 

Austrálie 

Nový Zéland 

Česká republika 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

přesahy 

Do:  
Vko (9. ročník): Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z:  
Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

4. 10. 6. Seminář z českého jazyka 



Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Seminář z českého jazyka je zařazen v učebním plánu školy v nabídce volitelných předmětů 

pro žáky 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Seminář navazuje na učební osnovy 

předmětu Český jazyk a literatura. Je zaměřen na prohlubování, procvičování a upevňování 

učiva v několika učebních oblastech, klade důraz na přípravu žáků k přijímacím zkouškám, 

ale také žákům umožňuje upevnit si základní učivo, zlepšit komunikační dovednosti, 

schopnost pracovat s textem a s informačními zdroji. 

Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Učitelé uplatňují postupy, které vedou k rozvíjení těchto klíčových kompetencí u žáků: 

Kompetence komunikativní 

- klademe důraz na to, aby se žáci vyjadřovali výstižně a kultivovaně v písemném i ústním 

projevu 

- rozvíjíme schopnost naslouchat jiným, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, zapojit se do 

diskuse, obhájit svůj názor 

- podporujeme schopnost vhodné komunikace s vrstevníky, dospělými ve škole i mimo školu 

Kompetence k učení 

- požadujeme, aby žáci zvládali práci s textem, četli s porozuměním 

- kladem důraz na to, aby žáci využívali různé zdroje informací, aby se učili informace 

objektivně zpracovávat a hodnotit 

- umožňujeme žákůmn kriticky hodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich 

Kompetence k řešení problémů 

- podněcujeme žáky k tomu, aby uměli problém pojmenovat, stanovit způsoby řešení 

problémů, při práci s textem, uměli formulovat hlavní myšlenku textu 

- vytváříme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastních zkušeností 

- vyžadujeme, aby žáci spolupracovali při řešení problémů a uplatňovali mezipředmětové 

vztahy 

Kompetence sociální 

- umožňujeme spolupracovat ve skupině, podílet se na vytváření pravidel práce ve skupině, 

vzájemně si pomáhat 

- dodáváme žákům sebedůvěru 

- odmítáme vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, vyžadujeme dodržování pravidel 

slušného chování 

Kompetence občanské 

- zdůrazňujeme nezbytnost respektovat přesvědčení jiných lidí, schopnost empatie 

- vedeme žáky k uvědomění si osobní zodpovědnosti za výsledky své práce 

- umožňujeme aktivně se zapojit do kulturního dění, vytvořit si pozitivní postoj k umění, k 

literatuře, kulturnímu dědictví 

Kompetence pracovní 

- podněcujeme žáky k tomu, aby byli schopni organizovat svou práci a aby dodržovali 

pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví 

- požadujeme, aby se dokázali orientovat na pracovní výkon, koncentrovat pozornost 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 dokáže pracovat se základními upevňování a prohlubování učiva z tvarosloví 



jazykovými příručkami 

 rozšiřuje si slovní zásobu 

 dokáže v písemném projevu 

aplikovat pravopisná pravidla 

 čte s porozuměním, umí pracovat s 

textem 

a skladby 

procvičování lexikálního, morfologického a 

syntaktického pravopisu 

rozšiřování slovní zásoby 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

přesahy 

Do:  
Vko (8. ročník): Komunikace 

Vko (9. ročník): Možnosti absolventa základní školy 

SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 dokáže se zapojit do diskuse 

 dokáže obhájit svůj názor 

 osvojí si pravidla souvislého a 

sruzumitelného vyjadřování podle 

komunikačního záměru mluvčího v 

písemných a psaných projevech 

práce s textem 

mluvní cvičení, diskuse 

publicistické útvary, projekt časopis 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Tvorba mediálního sdělení 

přesahy 



Do:  
Vko (9. ročník): Výchova k demokracii 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

KAJ (9. ročník): Cestování 

Z:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

PŘÍPRAVA K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 

výstupy učivo 

 dokáže využít svých znalostí v 

jazykovém rozboru a při řešení testů 

vědomostní testy a testy zaměřené na práci s 

textem 

jazykové rozbory, pravopisná cvičení a 

diktáty, úprava textu, oprava chyb 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

přesahy 

4. 10. 7. Seminář z matematiky 

Charakteristika předmětu 

Předmět seminář z matematiky se vyučuje jako volitelný předmět 1 hodinu týdně v 9. ročníku. 

Je zaměřen na problémové a náročnější úlohy směřující k procvičování a prohlubování učiva 

8. a 9. ročníku a na přípravu pro studium na střední škole. 

Předmět je úzce spjat s ostatními přírodovědnými předměty. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- klademe důraz na osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou 

abstrakcí a zobecňováním reálných jevů 

- vytváříme zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh ) 

- umožňujeme využívání výpočetní techniky 

- poskytujeme prostor pro aplikaci znalostí v reálném životě 

Kompetence k řešení problémů 

- provádíme rozbor problému a plánu řešení úloh, odhadování výsledků 

- klademe důraz na volbu správného postupu při řešení slovních úloh a reálných problémů 

- vyžadujeme ověřování výsledků a opravu chyby 

Kompetence komunikativní 

- dbáme na komunikaci mezi žáky na odpovídající úrovni 

- vyžadujeme používání správné terminologie a matematických symbolů 

- dbáme na vytváření správné hypotézy a vyjádření myšlenek v logickém sledu 

Kompetence sociální a personální 

- vytváříme prostor pro spolupráci žáků ve skupinách 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- rozvíjíme schopnost sebekontroly a věcné argumentace 

Kompetnce občanské 



- klademe důraz na zodpovědné rozhodování podle dané situace 

- rozvíjíme schpnost respektovat názor jiných žáků 

Kompetence pracovní 

- podporujeme zdokonalování grafckého projevu 

- motivujeme k efektivní organizaci práce 

- požadujeme dodržování dohodnuté kvality a termínů 

- klademe důraz na kritický přístup k vlastním výsledkům 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

NEROVNICE 

výstupy učivo 

 užívá a zapisuje vztah nerovnosti 

 řeší lineární nerovnice a slovní úlohy 

nerovnost 

lineární nerovnice 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Z:  
M (8. ročník): Lineární rovnice 

KVADRATICKÁ FUNKCE 

výstupy učivo 

 sestrojí graf kvadratické funkce graf kvadratické funkce 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
M (9. ročník): Funkce 

KVADRATICKÁ ROVNICE 

výstupy učivo 

 řeší kvadratické rovnice  

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
M (8. ročník): Lineární rovnice 

LOGIKA 

výstupy učivo 



 aplikuje základní pojmy z logiky 

 užívá logickou úvahu a matematický 

úsudek při řešení slovních úloh 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Z:  
SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO 

výstupy učivo 

 další učivo koresponduje s učivem 

matematiky 9. ročníku a je zaměřeno 

především na procvičování učiva daného 

ročníku a na přípravu žáků pro studium na 

střední škole 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Z:  
M (8. ročník): Výrazy 

M (8. ročník): Mocniny s přirozeným mocnitelem 

M (8. ročník): Pythagorova věta 

M (8. ročník): Druhá mocnina a odmocnina 

M (8. ročník): Lineární rovnice 

4. 10. 8. Praktika z přírodopisu 

Charakteristika předmětu 

Praktika z Př je volitelný předmět zařazený do 7. ročníku. Časová dotace pro tento předmět je 

1 hodina týdně. Z praktických důvodů probíhá výuka ve dvouhodinovénm bloku jednou za 14 

dní. 

Navazuje na učivo přírodopisu a jeho cílem je prohloubit a rozšířit dosavadní znalosti žáků. 

Zaměřuje se hlavně na praktické dovednosti - např. sběr a poznávání přírodnin, práce s 

mikroskopy - tvorba mikroskopických preparátů, rozšiřování školní sbírky přírodnin apod. 

Část výuky probíhá při vycházkách v terénu, dále můžeme využít knihovnu, počítačovou 

učebnu, video, interaktivní tabule. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- rozvíjíme u žáků zájem o přírodu a snahu dozvídat se nové informace 

- provádíme pozorování a pokusy, při kterých žáci porovnávají výsledky a vyvozují závěry 

- vedeme žáky k uvědomování si souvislostí 

Kompetence k řešení problémů 



- podporujeme u žáků kritické myšlení, uvědomění si problémů, jejich pochopení a 

samostatné řešení 

- umožňujeme žákům, aby si vyhledali potřebné informace a pracovali s nimi 

- poukazujeme na životní situace, které se žáci snaží vyřešit na základě zkušeností a nabytých 

vědomostí 

Kompetence komunikativní 

- klademe důraz na diskusi, formulování myšlenek, používání správné technologie 

- vyžadujeme, aby se žáci vyjadřovali přesně, výstižně a souvisle 

- umožňujeme žákům prezentovat své práce, zhodnotit výsledky, reagovat na kritiku, 

argumentovat 

Kompetence sociální a personální 

- zadáváme žákům skupinovou práci 

- podporujeme spolupráci a vzájemnou pomoc mezi žáky 

- dohlížíme u žáků na respektování názoru ostatních 

Kompetence občanské 

- podporujeme kladný vztah k přírodě, uvědomění si nutnosti ochrany přírody 

- vedeme žáky k uvědomění si odpovědnosti za stav životního prostředí 

Kompetence pracovní 

- důrazně dohlížíme na dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při laboratorních pracích 

- dbáme na dodržování vymezených pravidel při práci s pomůckami 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

BEZPEČNOST PRÁCE 

výstupy učivo 

 zná zásady práce s mikroskopem mikroskop, zásady mikroskopování 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace a sebeorganizace 

přesahy 

HOUBY 

výstupy učivo 

 rozlišuje základní zástupce hub 

 uvádí způsoby rozmnožování 

různých skupin hub 

záklladní vlastnosti hub, rozmnožování 

rozlišovací znaky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 



ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Houby a lišejníky 

Př (6. ročník): Základy ekologie 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

LIŠEJNÍKY A VÝTRUSNÉ ROSTLINY 

výstupy učivo 

 pomocí atlasů poznává některé 

zástupce lišejníků a výtrusných 

rostlin 

rozlišovací znaky 

fyziologické děje 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Houby a lišejníky 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

SEMENNÉ ROSTLINY 

výstupy učivo 

 pomocí atlasů rozpoznává některé 

zástupce semenných rostlin podle 

různých znaků 

 připraví mikroskopické preparáty k 

různým úkolům týkající se 

rostlinných orgánů 

 pomocí lupy, mikroskopu pozoruje 

rostlinné orgány nebo jejich části 

rozlišovací znaky 

vegetativní a generativní orgány 

rozmnožování 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Základy ekologie 

Př (7. ročník): Vyšší rostliny 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Z:  
Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 

PRVOCI 

výstupy učivo 

 připraví senný nálev a 

mikroskopický preparát z něj - 

nálevníci 

fyziologické děje u prvoků 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Jednobuněční živočichové 

BEZOBRATLÍ 

výstupy učivo 

 provádí odběr vzorků a jejich 

určování pomocí dostupných 

materiálů 

 využívá preparáty ( i trvalé) k 

pozorování různých částí těla 

rozlišovací znaky - vodní bezobratlí 

- hmyz 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 



 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Bezobratlí 

Př (6. ročník): Základy ekologie 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Z:  
Z (7. ročník): Afrika 

OBRATLOVCI 

výstupy učivo 

 pomocí atlasů provádí určování 

hlavních zástupců některých skupin 

obratlovců 

 pozoruje stavbu některých částí těla 

obratlovců, připravuje 

mikroskopické preparáty 

stavba těla jednotlivých tříd obratlovců 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Do:  
Př (6. ročník): Základy ekologie 

Př (7. ročník): Obratlovci 

Př (7. ročník): Společenstva organismů 

Př (8. ročník): Obratlovci - savci 

Př (8. ročník): Biologie člověka 

Z:  
Z (7. ročník): Afrika 

Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie 



Z (7. ročník): Asie 

Z (7. ročník): Amerika 

Z (8. ročník): Evropa 

4. 10. 9. Praktika z chemie 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět praktika z chemie se vyučuje jako volitelný předmět v 8. ročníku s časovou dotací 1 

hodiny týdně. Tato hodina je čerpána z disponibilní dotace. Výuka probíhá ve 

dvouhodinových blocích jednou za 14 dní. 

Využíváme vybavení učebny chemie, knihovny a počítačové učebny s možností použití videa 

a interaktivní tabule. 

Praktikum z chemie prohlubuje poznatky získané v hodinách chemie. Žáci se učí bezpečně, 

účelně a ekonomicky zacházet s chemickými látkami. Podrobněji se seznamují s dopady 

používání chemikálií a využívání chemických výrob na zdraví člověka a životní prostředí. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Všichni vyučující uplatňují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení těchto 

kompetencí : 

Kompetence k učení 

- provádíme pozorování a pokusy, při kterých žáci porovnávají výsledky a vyvozují závěry 

- vedeme žáky k uvědomování si souvislostí a propojování poznaných jevů 

- zadáváme úkoly a projekty, při kterých žáci vyhledávají, zpracovávají a využívají potřebné 

informace 

Kompetence k řešení problému 

- navozujeme situace, které žáky vedou k uvědomění si problému, jeho pochopení  

a naplánování způsobů řešení 

Kompetence komunikativní 

- pracujeme s různými zdroji informací 

- využíváme tabulky, grafy, mapy 

- vyhledáváme informace na oficiálních stránkách různých organizací a pracujeme s nimi 

Kompetence sociální a personální 

- výuku realizujeme ve skupinách 

- žáci jsou vedeni ke spolupráci, k dovednosti rozdělit si práci, respektovat názory spolužáků 

a převzít zodpovědnost za splnění úkolu 

Kompetence občanská 

- zdůrazňujeme odpovědnost jednotlivce za stav životního prostředí v blízkém okolí i v 

globálním měřítku 

- podporujeme uvědomění si nutnosti chránit přírodu, žít podle zásad trvale udržitelného 

rozvoje společnosti 

Kompetence pracovní 

- klademe důraz na upevňování pravidel bezpečného zacházení s chemickými látkami a 

laboratorními pomůckami, dodržování zásad bezpečnosti práce 

- zdůrazňujeme nutnost chránit zdraví své i spolužáků 

- pěstujeme u žáků návyk pracovat kvalitně a efektivně, neplýtvat materiálem a energií, 

nepoškozovat životní prostředí  

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 



VYBAVENÍ CHEMICKÉ LABORATOŘE 

výstupy učivo 

 správně používá základní 

laboratorní pomůcky 

 bezpečně zachází s chemikáliemi 

 ovládá základní chemické postupy a 

metody 

základní laboratorní pomůcky 

základní chemikálie 

základní chemické postupy a metody 

příprava aparatur, práce se sklem 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

VLASTNOSTI LÁTEK 

výstupy učivo 

 změří teplotu varu, porovná s 

hodnotou v tabulkách 

 stanoví nebo vypočítá hustotu látky, 

porovná s hodnotou v tabulkách 

měření teploty varu 

stanovení hustoty látky 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy 

Do:  
F (6. ročník): Veličiny a jejich měření 

Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

Ch (8. ročník): Směsi 

SMĚSI A JEJICH ODDĚLOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 podle zadání připraví roztok daného 

složení 

 používá vhodné metody dělení směsí 

příprava roztoků 

dělící metody (filtrace, dekantace, sublimace, 

krystalizace, chromatografie) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 



 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
M (7. ročník): Procenta 

Ch (8. ročník): Směsi 

VODA A JEJÍ VLASTNOSTI 

výstupy učivo 

 zjistí základní fyzikální a chemické 

vlastnosti odebraného vzorku vody 

 rozumí pojmu tvrdá a měkká voda 

fyzikální a chemické vlastnosti vody 

tvrdá a měkká voda 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Ch (8. ročník): Směsi 

Př (8. ročník): Zdraví 

Př (9. ročník): Přírodní zdroje 

Z:  
Z (8. ročník): Člověk a příroda 

KOVY 

výstupy učivo 

 připraví měď podle zadání 

 pokusem zjistí vlastnosti železa a 

oceli 

příprava a vlastnosti mědi a železa 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 

přesahy 

Do:  
Ch (8. ročník): Chemické prvky 

Z:  
Z (9. ročník): Kraje České republiky 

OXIDY 

výstupy učivo 



 připraví oxid uhličitý podle zadání 

 jednoduchým pokusem dokáže 

vznik oxidu uhličitého 

 pomocí vývinu oxidu uhličitého 

dokáže uhličitany v pevném vzorku 

 podle daného postupu stanoví 

množství oxidu uhličitého ve 

vzorcích minerálek 

 chápe rozdíl mezi kyselinotvornými 

a zásadotvornými oxidy 

příprava a vlastnosti oxidu uhličitého 

důkaz uhličitanů v pevném vzorku 

stanovení množství oxidu uhličitého v 

minerálkách 

reakce oxidů s vodou 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  
Ch (8. ročník): Oxidy, sulfidy, halogenidy 

Ch (9. ročník): Soli 

Př (6. ročník): Bezobratlí 

Př (9. ročník): Mineralogie 

Př (9. ročník): Petrologie 

KYSELINY A ZÁSADY 

výstupy učivo 

 určuje kyselost a zásaditost látek 

pomocí běžných indikátorů 

 změří pH pomocí univerzálního 

indikátorového papírku 

běžné indikátory 

měření pH látek 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

přesahy 

Do:  



Ch (8. ročník): Vlastnosti látek, nebezpečné látky 

Ch (8. ročník): Kyseliny a hydroxidy 

Př (8. ročník): Zdraví 

4. 10. 10. Praktika z fyziky 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět praktikum z fyziky se vyučuje jako volitelný předmět s hodinovou dotací 1 hodinu 

týdně v 9. ročníku, výuka bude probíhat v dvouhodinových blocích jednou za 14 dní. 

Navazuje na učební osnovy předmětu fyzika, prohlubuje a rozšiřuje dosavadní poznatky, 

seznamuje se základy oboru meteorologie. 

Předmět je vhodný hlavně pro žáky, kteří mají zájem o střední školu technického směru nebo 

gymnázium. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- upevňujeme používání základních fyzikálních pojmů a vztahů 

- zadáváme úkoly, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

- klademe důraz na komplexní úkoly, ve kterých mají žáci možnost upevnit a prohloubit již 

nabyté poznatky 

- umožňujeme žákům hodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich 

Kompetence k řešení problémů 

- podněcujeme žáky k práci s odbornou literaturou, k vyhledávání, třídění a propojování 

informací 

- dáváme prostor k samostatnému plánování postupů a úkolů i k týmové práci 

- s omyly žáků pracujeme jako s příležitostí nalézt správné řešení 

- upevňujeme sebevědomí žáků 

Kompetence komunikativní 

- klademe důraz na diskusi, formulování myšlenek, používání správné terminologie 

- podněcujeme žáky k vytváření hypotéz během experimentů, k vytváření vlastního názoru a k 

naslouchání spolužákům 

Kompetence sociální a občanské 

- umožňujeme provádět experimenty ve skupinách 

- vyžadujeme, aby žáci spolupracovali, vzájemně si pomáhali a respektovali názory druhých 

- klademe důraz na vytvoření příjemné pracovní atmosféry ve skupině a dodržování pravidel 

slušného chování 

Kompetence pracovní 

- klademe důraz na dodržování pravidel bezpečné práce 

- podněcujeme žáky k zodpovědnému přístupu a efektivnímu zorganizování vlastní práce 

- požadujeme dodržování dohodnutých termínů zadaných úkolů 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

ŘEŠENÍ ÚLOH A LABORATORNÍ PRÁCE 

výstupy učivo 

 orientuje se ve fyzikálních veličinách 

a jednotkách 

 zaznamenává samostatně výsledky 

měření 

procvičování řešení příkladů a měření 

fyzikálních veličin z různých oblastí fyziky 



 vypracuje protokol o laboratorní 

práci 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

Do:  
M (7. ročník): Přímá a nepřímá úměrnost 

M (8. ročník): Lineární rovnice 

F (6. ročník): Veličiny a jejich měření 

F (7. ročník): Pohyb tělesa 

F (8. ročník): Práce a energie 

F (8. ročník): Elektrický proud 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO 

výstupy učivo 

 nalezne výslednici různoběžných sil 

 chápe vztah mezi rychlostí proudící 

kapaliny a obsahem průřezu 

skládání různoběžných sil 

proudění tekutin 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy 

Do:  
M (7. ročník): Čtyřúhelníky 

F (7. ročník): Síly a jejich vlastnosti 

METEOROLOGIE 

výstupy učivo 

 provádí dlouhodobé sledování 

počasí 

 výsledky měření a pozorování 

zaznamenává do tabulek a grafů 

vlastnosti atmosféry 

meteorologické prvky a jejich měření 

předpověď počasí 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Rozvoj schopností poznávání 

přesahy 

Do:  
Ch (8. ročník): Směsi 

Př (8. ročník): Zdraví 

Př (9. ročník): Hydrosféra, atmosféra 

Z (6. ročník): Přírodní složky a oblasti Země 

Z (7. ročník): Antarktida 

4. 10. 11. Praktika ze zeměpisu 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Volitelný předmět Praktikum ze zeměpisu vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a 

příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis. 

Organizace výuky: 1 hodina týdně (2 hodiny jednou za čtrnáct dnů) v 8. ročníku 

Předmět Praktikum ze Zeměpisu se zaměřuje na prohlubování znalostí a dovedností získaných 

v hodinách zeměpisu. Orientujese především na praktické činnosti využívané v geografii - 

tvorba map, plánků, získávání a využití statistických údajů apod. 

Terénní výuka se uskutečňuje v podobě zeměpiosných cvičení a pozorování v okolí školy, 

popř. na území města Frýdlant n. O. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení 

- zadáváme žákům tematické úkoly, k nimž žáci vyhledávají, sbírají, třídí a hodnotí 

geografická data a informace z různých zdrojů - internetu, rozhlasu, televize, encyklopedíí, 

map, apod. 

- spolu s žáky propojujeme získané poznatky se znalostmi z dalších vzdělávacích oblastí, žáci 

si tak vytvářejí komplexnější představu o vztazích mezi přírodou, společenským prostředím a 

člověkem 

- pokládáme žákům otázky týkající se přírodních procesů a společně hledáme odpovědi a 

možná řešení 

- předvádíme manipulaci s orientačními a topografickými pomůckami, s globusem apod. 

- kontrolujeme výsledky měření, pozorování a požadujeme, aby je žáci hodnotili a 

porovnávali se svými dosavadními zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi a formulovali 

závěry 

Kompetence k řešení problémů 

- spolu s žáky vytváříme na základě již osvojených znalostí hypotézu k problému nebo k 

úkolu, žáci ji ověřují praktickou činností, ověřují správnost řešení 

- zabýváme se významnými problémy lokálního, regionálního či globálního dosahu, spolu s 

žáky se snažíme najít vhodné způsoby řešení 

Kompetence komunikativní 

- vyžadujeme po žácích, aby formulovali hypotézy, pojmenovávali problémy a prezentovali 

vlastní úsudky a názory vztažené ke konkrétním tématům 

- zprostředkováváme žákům dostupné informační a komunikační prostředky 

- dbáme ma to, aby žáci mezi sebou komunikovali na přijatelné úrovni 

- konzultujeme názory svých žáků, společně pracujeme na řešení problémů a úloh 

- uskutečňujeme a vedeme s žáky řízený dialog 

Kompetence sociální a personální 



- rozdělujeme pracovní úkoly ve skupinách, žáci přijímají svou roli, spolupracují ve 

skupinách, utvářejí si pozitivní vztah k práci, k odpovědnému přístupu k práci své, i druhých, 

k zodpovědnosti za výsledky své činnosti 

- vedeme žáky k ochotě přijímat názor druhých, ke konstruktivní diskusi a usměrňování 

názorů vzájemně 

- navozujeme sebekritiku při hodnocení skupin i jednotlivců 

- vedeme žáky k efektivní spolupráci 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k zájmu o životní prostředí, objasňujeme na konkrétních příkladech nutnost 

ochrany životního i přírodního prostředí 

- obeznamujeme žáky s principy praktické bezpečné orientace a pohybu v přírodním terénu, 

urbanizované krajině, s chováním a ochranou obyvatelstva za mimořádných událostí, žáci 

uplatňují osvojené dovednosti, vědomosti a návyky v osobním i veřejném životě 

- prezentujeme fakta a argumenty pro utváření postojů a hodnot, které respektují 

rovnoprávnost všech lidí, vyjadřují demokratické přístupy v řešení společenských problémů 

Kompetence pracovní 

- zajišťujeme bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami při jejich používání v učebnách i v 

terénní výuce, dodržování stanovených pravidel 

- informujeme žáky o existenci a šíření moderních komunikačních, dopravních a výrobních 

technologií, které mají úzký vztah k orientaci, pohybu a pobytu v terénu, k cestování, 

rozmístění výrobních technologíí aj. aktivit v prostředí, k ochraně přírodního a životního 

prostředí, diskutujeme o nich s žáky, ti pak mohou své znalosti využít v běžném životě 

- hodnotíme kladně svědomitou a systematickou práci žáků 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

výstupy učivo 

 pracuje s mapami, plány, vytváří 

tematické mapy v mapovém 

podkladu 

 vytváří panoramatický náčrt, 

pracuje s grafy, kartogramy a 

kartodiagramy 

 pracuje s topografickou mapou, 

orientuje se podle vrstevnic a dalších 

prvků mapy, pracuje s buzolou 

plán, mapa, tematické mapy, práce s mapou, 

vytvoření mapy v mapovém podkladu, 

panoramatický náčrt 

kartogramy, kartodiagramy, grafy 

topografické mapy a práce s nimi 

práce s buzolou 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

STATISTICKÉ ÚDAJE V GEOGRAFII 

výstupy učivo 

 pracuje se statistickými údaji a 

vyvozuje na jejich základě závěry o 

obyvatelstvu a úrovni států 

statistické údaje o obyvatelstvu 

svět z pohledu statistických údajů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Kreativita 

 Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Z:  
Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

POLITICKÝ ZEMĚPIS 

výstupy učivo 

 orientuje se v hlavních změnách v 

politické mapě 20. a 21. století 

 rozlišuje uspořádání států podle 

různých kritérií 

 rozlišuje hlavní militantní a 

náboženské skupiny, které mají vliv 

na politickou a bezpečnostní situaci 

ve světě 

 rozlišuje hlavní ohniska napětí ve 

světě 

hlavní změny na politické mapě světa ve 20. a 

21. století 

politické uspořádání států světa 

vliv militantních a náboženských skupin na 

dění ve světě 

ohniska napětí ve světě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Rozvoj schopností poznávání 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Integrace zemí 

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

výstupy učivo 

 hodnotí státy podle vyspělosti  

 hodnotí hospodářské zaměření států 

světa 

 hodnotí zdroje a hospodářství států 

s hlediska udržitelnosti rozvoje 

hospodářsky silné a hospodářsky slabé oblasti 

světa 

struktura národního hospodářství států 

udržitelný rozvoj 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 



VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

výstupy učivo 

 rozlišuje jednotlivé typy živelních 

pohrom a navrhuje řešení krizových 

situací 

živelní pohromy 

jak se chovat při živelních pohromách 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

Z:  



D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

MÍSTNÍ OBLAST 

výstupy učivo 

 vymezuje na základě stanovených 

kritérií místní oblast 

 zvažuje a navrhuje možnosti využití 

místních zdrojů 

 samostatně zpracovává získané 

informace o místním regionu 

vymezení základních charakteristik místní 

oblasti 

mapování možností regionu 

projekt Místní oblast 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Práce v realizačním týmu 



přesahy 

Do:  
ČJ (8. ročník): Obohacování slovní zásoby 

ČJ (8. ročník): Pravopis 

ČJ (8. ročník): Slohová a komunikační výchova 

D (8. ročník): Novověk - období 1848 - 1914 

D (8. ročník): Novověk - období 1914 - 1918 

Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Svět kolem nás 

Z (8. ročník): Rozdíly ve vyspělosti zemí 

Z (8. ročník): Odvětví národního hospodářství 

VV (8. ročník): Kresba 

Z:  
Z (9. ročník): Kraje České republiky 

4. 10. 12. Sportovní hry 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučuje se jako samostatný předmět v 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

Obsah je rozdělen na: 

a) činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu prozdraví, příprava organismu, hygiena při 

TV, bezpečnost při pohybových činnostech 

b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, kondiční cvičení, 

základy sportovních her a další pohybové činnosti. 

c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace a organizace v TV, zásady chování a 

jednání, pravidla pohybových činností 

Organizace: 

Žáci cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu podle potřeby dané činnosti. Používají veškeré 

dostupné náčiní a nářadí. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- hodnocení umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- dílčí vzdělávací cíle jsou v souladu s cíli vzdělávacího programu 

- dodáváme žákům sebedůvěru a sledujeme pokrok žáků 

Kompetence k řešení problémů 

- hledání způsobů řešení problémů 

- zodpovědnost za svá rozhodnutí, kritické myšlení 

- chyby žáků jako příležitost, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

Kompetencekomunikativní 

- motivace k zapojení do diskuze 

- dodržování pravidel slušného chování 

- vzájemná spolupráce 

Kompetence sociální a personální 

- spolupráce ve skupině, společné vytváření týmových pravidel 

- poskytnutí pomoci, popřípadě žádost o ni 

- pozitivní představy a sebedůvěra v sebe sama 

- snaha o prožití úspěchu 

- pomoc vyučujícího v tělovýchovných činnostech 

- dodržování dohodnutých postupů 



Kompetence občanské 

- formování morálně-volních vlastností 

- zodpovědné rozhodování v dané situaci 

- aktivní zapojování do sportovních aktivit 

- práva a povinnosti vyplívající z role žáka (hráč, divák, rozhodčí, asistent, vedoucí skupiny) 

- ohled na druhé, podpora a ochrana zdraví 

- pravidla slušného chování 

- hodnocení vlastních výsledků a činností žáka 

Kompetence pracovní 

- efektivita při organizaci vlastní práce, spoluorganizace svého pohybového režimu 

- využití znalostí a dovedností v běžné praxi 

- základní postupy první pomoci 

- dodržování pravidel slušného chování 

- dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

SPORTOVNÍ HRY I. 

výstupy učivo 

 usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

 seznamuje se s herními činnosti 

jednotlivce při hře 

 v rámci průpravných her se 

seznamuje s úkoly hráče v družstvu 

 seznamuje se s pravidly některých 

míčových her 

všestranný rozvoj fyzických schpností a 

dovedností 

průpravné hry  

rozvoj herních činností jednotlivce  

pravidla míčových her 

relaxační, uvolňovací a konpenzační cvičení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 



Do:  
AJ (7. ročník): Zábava 

F (7. ročník): Síly a jejich vlastnosti 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

TV (7. ročník): Atletika 

TV (7. ročník): Sportovní hry 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

CvZ (7. ročník): Dechové cvičení 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení protahovací 

CvZ (7. ročník): Vyrovnávací cvičení posilovací 

CvZ (7. ročník): Nácvik a upevňování správného držení těla 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

SPORTOVNÍ HRY II. 

výstupy učivo 

 pravidelnou tělesnou aktivitou 

zlepšuje svojí tělesnou zdatnost 

 rozvíjí své herní dovednosti 

 uplatňuje herní činnosti jednotlivce 

ve hře 

 pravidelnou tělesnou aktivitou 

upevňuje zdravý životní styl 

všestranný rozvoj fyzických schopností a 

dovedností 

rozvoj herních činností jednotlivce  

rozvoj herních činností družstva 

pravidla míčových her 

relaxační, uvolňovací a kompenzační cvičení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
Vko (8. ročník): Sebepoznání 

Vko (8. ročník): Člověk a morálka 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Komunikace 

Vko (8. ročník): Životní perspektivy 

Vko (8. ročník): Rozhodování 

F (7. ročník): Síly a jejich vlastnosti 

F (8. ročník): Práce a energie 

TV (8. ročník): Atletika 

TV (8. ročník): Sportovní hry 

TV (8. ročník): Pohybové hry 

TV (8. ročník): Gymnastika 

TV (8. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

SpSe (8. ročník): Člověk na cestě od minulosti do budoucnosti 

SpSe (8. ročník): Etické problémy současnosti 

SpSe (8. ročník): Kultura v minulosti a současnosti 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

SPORTOVNÍ HRY III. 

výstupy učivo 

 soustavně rozvíjí své fyzické 

schopnosti a dovednosti 

 tvořivě řeší různé herní situace 

 seznamuje se s různými taktickými 

variantami hry 

 samostatně uplatňuje konpenzační 

cvičení k odstraňování 

nerovnoměrné zátěže vznikající ve 

sportu i v běžném životě 

všestranný rozvoj fyzických schopností a 

dovedností 

rozvoj herních činností jednotlivce  

rozvoj herních činností družstva 

pravidla míčových her 

taktika při utkání 

psychická příprava 

relaxační, uvolňovací a kompenzační cvičení 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 



 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
AJ (8. ročník): Zážitky 

AJ (9. ročník): Zdraví a bezpečí 

D (9. ročník): Moderní doba - polovina 20. století - současnost 

Vko (8. ročník): Člověk a společnost 

Vko (8. ročník): Sebepoznání 

Vko (9. ročník): Občanská společnost 

Vko (9. ročník): Adaptace na životní změny 

Ch (9. ročník): Energie 

Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

KAJ (9. ročník): Volný čas a zájmová činnost 

SeM (9. ročník): Logika 

KAJm (9. ročník): Sport 

4. 10. 13. Informatika 

Charakteristika předmětu 

Předmět Informatika úzce navazuje na předmět Informační a komunikační technologie a 

pracvoní činnosti v 7. ročníku. Žáci si rozšíří a prohloubí své dovednosti a znalosti v 

oblastech: digitální fotografie a její úprava a tvorba webových stránek. 

Informatika bude zařazována v 8. nebo 9. ročníku jako volitelný předmět, který bude 

vyučován jednu hodinu týdně - v 8. i 9. ročníku pro jinou skupinu žáků. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

- zadávanými úkoly jsou žáci motivování k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto pozávání využívají 



zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých 

programů, literaturu apod. 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou podněcování zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí 

se chápat, že v životě se při práci s informačnímu technologiemi budou často setkávat s 

problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- vyučující v roli konultanta - žáci jsou nabádáni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho 

praktickému provedení a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní 

- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie - některé práce 

odevzdají prostřednictvím elektronické pošty 

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

Kompetence sociální a personální 

- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí 

pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogam 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, uči se chápat, že každý člověk 

je různě zručný a chápavý 

Kompetence občasnké 

- žáci jsou seznamováni 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 zpracování informacíjsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke 

kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu u jinými cestami 

Kompetence pracovní 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidlapro práci s výpočetní technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 

výstupy učivo 

 orientuje se v základních funkcích 

programu GIMP 

 upravuje pomocí programu GIMP 

fotografie 

úprava digitální fotografie v programu GIMP 

načtení fotografie, změna velikosti, ořez, 

koláž 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

TVORBA WWW STRÁNEK 

výstupy učivo 

 chápe základní pravidla prezentace 

na internetu 

 respektuje autorská práva při 

vytvářená vlastních internetových 

vytvoření jednoduché webové stránky v 

programu NVU a její prezentace na internetu 



stránek 

 ovlácá základní funkce programu 

NVU 

 vytvoří svou internetovou stránku v 

programu NVU 

 vytvořenou stránku prezentuje na 

internetu 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

4. 10. 14. Technické kreslení 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět technické kreslení je vyučován v 7. nebo 8. ročníku v rámci volitelných 

předmětů v časové dotaci l hodina týdně, a to v ročníkových cyklech. Výuka probíhá v 

kmenové třídě a v počítačové učebně. 

Obsahem tohoto předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru technické 

kreslení a souvisejících tematických okruhů průřezových témat RVP pro základní vzdělávání. 

Předmět je určen především pro žáky, kteří mají zájem o další studium technických oborů. Je 

významnou složkou profesní přípravy žáků. Navazuje na předmět matematika a práce s 

technickými materiály. 

Při výuce je kladen důraz na přesnost, pečlivost, rozvoj prostorové představivosti. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Uplatňujeme společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení těchto kompetencí. 

Kompetence pracovní 

- klademe důraz na používání rýsovacích potřeb a zajištění jejich funkčnosti 

- klademe důraz na zodpovědný přístup k zadaným úkolům a úplné dokončení práce 

- klademe důraz na samostatné zpracování prací (návrh, umístění na A4, hodnocení) 

Kompetence k řešení problému 

- efektivně využíváme získaných informací k řešení problému 

- vytváříme prostor k porovnávání odborných názorů a vlastních praktických zkušeností 

- předkládáme náměty k samostatnému řešení 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

ZÁKLADY RÝSOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 používá základní pojmy jako bod, 

přímka, úsečka, rovnoběžky, 

kolmice, pravidelný mnohoúhelník, 

kruh, kružnice 

 osvojí si správné návyky při 

druhy čar a jejich užití 

technické písmo 

rýsování rovnoběžek a kolmic 

rýsování pravidelných mnohoúhelníků 

(rovnostranný trojúhelník,čtverec, 



rýsování 

 rýsuje základní rovinné geometrické 

obrazce s využitím různých druhů 

čar 

 pracuje s technickým písmem 

šestiúhelník, osmiúhelník) 

rýsování oblouků a kružnic 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Geometrické útvary v rovině 

M (6. ročník): Úhel a jeho velikost 

M (6. ročník): Osová souměrnost 

M (6. ročník): Trojúhelník 

Z:  
M (6. ročník): Desetinná čísla 

M (6. ročník): Geometrické útvary v rovině 

PČ (7. ročník): Práce s technickými materiály 

VOLNÉ ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ 

výstupy učivo 

 seznámí se s základními pravidly 

rýsování ve volném rovnoběžném 

promítání 

 aplikuje tyto poznatky při rýsování 

pravidelných mnohoúhelníků 

 zobrazí jednoduchá tělesa ve volném 

rovnoběžném promítání (krychle, 

kvádr, šestiboký hranol, trojboký a 

čtyřboký jehlan, válec, kužel) 

 pojmenuje a popíše jednoduchá 

tělesa 

základní pravidla volného rovnoběžného 

promítání 

zobrazení mnohoúhelníků 

zobrazení těles (krychle, kvádr, pravidelný 

šestiboký hranol, trojboký a čtyřboký jehlan, 

kužel, válec) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Do:  
M (6. ročník): Krychle a kvádr 

M (7. ročník): Hranoly 

Z:  



M (6. ročník): Geometrické útvary v rovině 

M (6. ročník): Krychle a kvádr 

M (6. ročník): Úhel a jeho velikost 

M (6. ročník): Trojúhelník 

PČ (7. ročník): Práce s technickými materiály 

M (7. ročník): Čtyřúhelníky 

M (7. ročník): Hranoly 

TECHNICKÉ VÝKRESY 

výstupy učivo 

 používá měřítko mapy 

 seznámí se s stavebními a 

strojírenskými rysy 

 používá základních pravidel 

kótování ve stavebnictví  

 kótuje ploché součástky, oblouky, 

kružnice 

základní pravidla kótování ve stavebnictví a 

strojírenství 

měřítko zobrazení 

druhy a formáty technických výkresů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Z:  
M (7. ročník): Poměr 

PČ (7. ročník): Práce s technickými materiály 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

4. 10. 15. Základy administrativy 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět základy administrativy je vyučován v 7. nebo 8. ročníku v rámci 

volitelných předmětů v časové dotaci l hodina týdně, a to v ročníkových cyklech. Výuka 

probíhá v odborné učebně psaní na stroji nebo v počítačové učebně. K výuce jsou k dispozici 

elektronické psací stroje a počítače. Na počítačích využíváme k výuce desetiprstovou 

hmatovou metodou program ATF. 

Předmět je určen především pro žáky, kteří mají zájem o další studium na středních školách s 

ekonomickým zaměřením. Je vhodný i pro žáky, kteří pracují s počítačem. 

Předmět svým obsahem umožňuje žákům získat základní vědomosti, dovednosti a celkovou 

orientaci v provádění jednoduchých administrativních prací a ve využívání kancelářské 

techniky (psací stroj, počítač). 



Výchovné a vzdělávací strategie. 

Uplatňujeme společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení těchto kompetencí. 

Kompetence pracovní 

- klademe důraz na přesnost psaní, gramatickou správnost v písemném projevu, 

normalizovanou úpravu textu a písemností 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA 

výstupy učivo 

 seznámí se s kancelářskou technikou 

- elektronický psací stroj, osobní 

počítač 

 používá správně úderovou techniku 

 dodržuje správné držení těla, 

správné držení rukou při psaní 

normalizovaná klávesnice 

desetiprstová hmatová metoda 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

přesahy 

NÁCVIK PSANÍ NA KLÁVESNICÍCH ELEKTRONICKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ 

výstupy učivo 

 používá správně úderovou techniku 

 ovládá práci s programem ATF 

 ovládá základy psaní na 

klávesnicích elektronických strojů, 

na počítači 

nácvik psaní 

- střední písmenné řady 

- horní písmenné řady 

- dolní písmenné řady 

nácvik psaní velkých písmen 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

TVORBA JEDNODUCHÉ TABULKY 

výstupy učivo 

 vytváří tabulky na počítači tvorba tabulky 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ - NORMA ČSN 016910 

výstupy učivo 



 vyplní adresy na obálkách 

 vytvoří dopis v normalizované 

úpravě 

dopis 

adresa 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

4. 10. 16. Společensko-vědní seminář 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Volitelný předmět společenskovědní seminář je vyučován na druhém stupni a navazuje na 

výuku dějepisu a výchovy k občanství. 

Předmět je vyučován v časové dotaci 1 hodiny týdně v 8. nebo 9. ročníku. Žák může tento 

seminář absolvovat pouze v jednom vybraném ročníku. Výuka probíhá většinou ve třídách. 

Pro lepší utváření postojů žáků ke skutečnosti, navšťevujeme různé besedy, axkurze, výstavy 

a představení. 

Při výuce předmětu upřednostňujeme takové metody výuky, které umožňují žákovi prožít si 

danou vyučovací jednotku a aktivizovat své znalosti, dovednosti a postoje (hra v rolích, 

týmová práce, skupinová práce, projektové vyučování apod.) 

Volitelný předmět napomáhá porozumět vztahům ve společnosti, v kulturním i hospodářském 

životě. Společenskovědní seminář hledá východiska ze současných globálních problémů 

lidstva, vede k úctě k životu a jeho hodnotám, učí žáky respektovat pravidla společenského 

soužití a nést odpovědnost za své jednání. Seznamuje žáky s činností důležitých politických 

institucí a orgánů státní správy. Seznamuje žáky s historickým odkazem našeho národa. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu vedou k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení 

- nabízíme žákům takové metody učení, při kterých aktivně informace vyhledávají a třídí je 

- seznamujeme žáky s používanými symboly, pojmy a termíny a učíme je dávat je do 

souvislosti 

- vybízíme k používání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení 

- učíme žáky propojovat získané poznatky do širších celků a nalézat v nich souvislosti 

Kompetence k řešení problémů: 

- poskytujeme žákům prostor pro kritické myšlení 

- navozujeme různé situace z běžného života, které žáci řeší na základě vlastní zkušenosti a 

úsudku, 

- učíme žáky vnímat nejrůznější celospolečenské problémy, hledat příčiny a jejich souvislosti 

také s ohledem na historický vývoj, uvědomovat si příčiny a důsledky problému 

Kompetence komunikativní: 

- poskytujeme žákům prostor pro formulaci svých názorů a myšlenek na dění ve společnosti 



- využíváme forem skupinové a týmové práce a tím učíme žáky komunikovat ve skupině, 

vyslechnout a respektovat názory druhých a obhájit svůj názor ve skupině 

- vybízíme k používání různých postupů při používání informačních a komunikačních 

prostředků 

- požadujeme, aby žáci účinně spolupracovali ve skupině a aby se podíleli na vytváření 

společenských pravidel pro práci v týmu 

- učíme žáky utvářet správné postoje k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

- podněcujeme žáky, aby se naučili vzájemně si pomáhat a naslouchat 

- snažíme se vytvářet pro žáky prostor ke zvýšení sebeúcty a přijímání pozitivních životních 

hodnot 

Kompetence občanské 

- seznamujeme žáky se základními principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

- pěstujeme u žáků zodpovědnost při rozhodování a přijímání důsledků v procesu rozhodování 

- u žáků formujeme jejich volní a charakterové rysy 

- nabízíme možnosti řešení různých konfliktů nenásilnou cestou 

- učíme empatii, sounáležitosti a ochotě pomáhat druhým 

Kompetence pracovní 

- učíme žáky efektivně si organizoavat vlastní práci a zodpovídat za kvalitu jejího provedení 

- motivujeme žáky využívat znalosti, dovednosti a zkušenosti získané ve škole i mimo ni pro 

svůj další rozvoj 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

ČLOVĚK NA CESTĚ OD MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI 

výstupy učivo 

 orientuje se v dějinném vývoji, 

vyjmenuje klíčové dějinné mezníky, 

řadí je v chronologickém sledu 

člověk, čas a dějiny 

významné dějinné mezníky, vybrané kapitoly 

z dějin 

současné politické problémy ve světě a u nás, 

jejich historické kořeny a možná řešení 

jaké bude 21. století? 

pomocné vědy historické 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 



 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

přesahy 

Z:  
SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

Z (8. ročník): Integrace zemí 

POZNÁVÁME SVŮJ KRAJ 

výstupy učivo 

 dokáže vyjmenovat známé 

ososbnosti regionu, vysvětlit jejich 

význam, dokáže zpracovat interview 

vymezení regionu, příroda v našem kraji 

dějiny našeho regionu, pověsti našeho kraje 

významné osobnosti našeho kraje 

současnost a budoucnost našeho kraje 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

Z:  
Z (9. ročník): Kraje České republiky 

ETICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI 

výstupy učivo 



 chápe význam slova etika, dokáže 

hovořit o základních etických 

problémech současnosti 

morálka - jednota morální svobody a 

mravního zákona 

žijeme opravdu spolu? 

život a jeho hodnota 

etické otázky konce lidského života 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

přesahy 

Z:  
Z (8. ročník): Evropa 

Z (8. ročník): Kulturní rozmanitost lidstva 

SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

KULTURA V MINULOSTI A SOUČASNOSTI 

výstupy učivo 

 respektuje kulturní zvláštnosti a 

odlišné zájmy, názory a myšlení lidí 

 vyjmenuje známé osobnosti české a 

světové kultury, dokáže je zařadit k 

příslušnému směru, zařadí je do 

určité kulturní kategorie 

různé významy slova kultura a její funkce 

odlišnost kultur a jejich vzájemné ovlivňování 

kultura, civilizace, masová kultura 

vývoj české kultury 

slavné osobnosti 

věda a její obory a metody, vývoj vědy 

umění,význam a jeho funkce, původ umění a 

osobnost umělce 

druhy umění, umělecké slohy a estetický vkus 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 



 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Tvorba mediálního sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

Z:  
SH (8. ročník): Sportovní hry II. 

ORIENTACE V SOUČASNÉM SVĚTĚ 

výstupy učivo 

 zamýšlí se nad globálními problémy 

lidstva, předkládá návrhy řešení 

proměna světa na přelomu tisíciletí 

konflikty současného světa 

globální problémy současnosti a způsoby 

jejich řešení 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

přesahy 

NÁBOŽENSTVÍ V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 

výstupy učivo 



 spojuje souvislosti na základě četby, 

studia dějepisu, osobní zkušenosti, 

poslechu médií 

podstata náboženství a jeho místo v 

současném světě 

nejvýznamnější světová náboženství 

takzvané náboženské sekty 

náboženské pojmy, jevy, frazeologie 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Stavba mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

ČLOVĚK A SOCIÁLNÍ SKUPINY 

výstupy učivo 

 spolupracuje ve skupině, vhodně 

diskutuje a obhajuje své názory, 

respektuje názor druhého 

komunikace jako základ vzájemného 

porozumění 

úspěšné partnerství v rodině, ve škole i v práci 

o svobodě a odpovědnosti 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 



 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 

přesahy 

ČLOVĚK A PSYCHOLOGIE 

výstupy učivo 

 dokáže využít teoretických znalostí z 

psychologie pro svou vlastní 

potřebu, užívá základní 

psychohygienické prvky 

úvod do psychologie, základní pojmy 

základy psychohygieny 

sebeúcta 

jak zvládat náročné životní situace - stres, 

úzkost  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 



přesahy 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

4. 10. 17. Cvičení pro zdraví 

Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Cvičení pro zdraví se vyučuje jako volitelný předmět v 7. nebo 8. ročníku, jednu hodinu 

týdně. Cvičení pro zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jeho realizace je v 

souladu se vzděláním v předmětech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. 

Cvičení pro zdraví vede žáky k poznání charakteru své tělesné kondice a k zařazení 

pravidelné pohybové činnosti a také relaxačních technik. Vzhledem k sedavému způsobu 

života (motorizovaná doba, sezení u TV, PC, ale i jednostranné zatížení sportem) přibývá 

žáků s vadným držením těla, klesá celková kondice, zhoršuje se stav oběhového i dýchacího 

systému, zvyšuje se hmotnost. 

Výuka je zaměřená na vyrovnávací, posilovací, protahovací a relaxační cvičení. Toto cvičení 

probíhá zábavnou formou (jóga, cvičení a relaxace s hudbou) s využitím různého náčiní 

(velké gymnastické balony, tyče, žíněnky, švihadla) a nářadí (švédské lavičky, žebřiny) apod. 

V 8. ročníku 1x za měsíc probíhá aquaaerobic (cvičení v bazénu). 

Výchovně a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- motivujeme žáky k zařazení zdravotního cvičení do svého pohybového režimu 

- klademe důraz na správné držení těla, dýchání 

- uplatňujeme pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV 

Kompetence k řešení 

- klademe důraz na vnímání pocitů při cvičení 

- vedeme žáky k hygieně a bezpečnosti při pohybových činnostech 

- dáváme důraz na prevenci vadného držení těla 

- sledujeme správné držení těla v různých polohách a pracovních činnostech 

- značnou pozornost věnujeme životosprávě a tělesné hmotnosti (BMI) 

Kompetence komunikativní 

- užíváme osvojené názvosloví z TV a Výchovy ke zdraví 

- vytváříme příležitost ke komunikaci uplatněním různých cvičebních forem (cvičení ve 

dvojici apod.) 

Kompetence sociální a personální 

- utváříme příjemnou atmosféru cvičení pro zdraví 

- vedeme žáky k ohleduplnosti k druhým 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence občanské 

- dbáme na relaxační a zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití 

- vedeme žáky k rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- napomáháme k formování volních a charakterových rysů 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k efektivnosti cvičení 

- motivujeme žáky pro vyhledávání informací o zdravém životním stylu 

- uplatňujeme hlavní zásady hygieny a bezpečnosti, včetně základních postupů první pomoci 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 



DECHOVÉ CVIČENÍ 

výstupy učivo 

 dovede si vytvořit pro cvičení 

příjemné prostředí 

 ovládá základní techniky správného 

dýchání 

břišní dýchání - spodní 

hrudní dýchání - střední 

podklíčkové dýchání - horní 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
RJ (7. ročník): Azbuka 

DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ UVOLŇOVACÍ 

výstupy učivo 

 používá základní techniky pro 

uvolňování kloubů 

 cvičí pomalu a přesně 

uvolnění kloubů 

uvolnění horní a dolní části trupu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 



Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

TV (7. ročník): Pohybové hry 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ PROTAHOVACÍ 

výstupy učivo 

 ovládá základní techniky cvičení jak 

protahovat svaly 

 při cvičení nepřemáhá bolest 

 necvičí křečovitě, ale lehce a 

uvolněně 

protahování zkrácených svalů 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ POSILOVACÍ 

výstupy učivo 

 zná správné výchozí polohy pro 

posilování 

 necvičí s plným žaludkem 

 zná základní zásady bezpečnosti 

cvičení 

posilování oslabených svalů krční páteře 

posilování oslabených svalů hrudní páteře 

posilování oslabených svalů bederní páteře 

posilování svalů břišních a hýžďových 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 



 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

NÁCVIK A UPEVŇOVÁNÍ SPRÁVNÉHO DRŽENÍ TĚLA 

výstupy učivo 

 snaží se o základní, estetické držení 

těla 

 dává do souvislosti cvičení pro 

zdraví se zdravou výživou a 

zdravým způsobem života 

postupné zatěžování oslabených svalů 

základní způsoby sebekontroly (zrcadlo apod.) 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Vkz (7. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

Vkz (7. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (7. ročník): Zdravý způsob života 

Vkz (7. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

TV (7. ročník): Gymnastika 

TV (7. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
DrV (7. ročník): Základní předpoklady dramatického jednání 

SH (7. ročník): Sportovní hry I. 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

4. 10. 18. Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 



Charakteristika předmětu 

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím je vyučována na naší škole v 8. a 9. 

ročníku. V obou ročnících rodilý mluvčí pracuje s 19 základními konverzačními tématy. 

Jednotlivé výstupy učiva jsou realizovány s rozdílnou slovní zásobou, znalostmi základních 

frází, přiměřeně věku dětí a rozsahu znalostí v jednotlivých ročnících. Nejvyšší úrovně 

znalostí navržených výstupů dosáhnou žáci na konci 9. ročníku. 

Klíčové kompetence 

V předmětu Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím rozvíjíme všechny klíčové 

kompetence, hlavní důraz však klademe na klíčové kompetence komunikativní. 

8. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

9. ROČNÍK - DOTACE: 0+2, VOLITELNÝ (DVOUHODINOVKY) 

SPOLEČENSKÝ STYK 

výstupy učivo 

 představí se, uvede základní údaje o 

své osobě 

 používá řadové číslovky u dat 

 hraje "Birthday Game" 

 hraje "Old-Older-Oldest Game" 

představování 

narozeniny 

řadové číslovky 

stupňování přídavných jmen 

slovní zásoba na téma společenský styk 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
ČJ (9. ročník): Slohová a komunikační výchova 

PENÍZE, OBCHOD 

výstupy učivo 

 procvičuje sloveso "trade-for-" ve 

větách 

 opakuje si číslovky 

 používá makety britské měny 

 hraje "Art Trading Game" 

sloveso "trade-for-" 

číslovky 

britská měna 

slovní zásoba na téma peníze, obchod 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 



 Evropa a svět nás zajímá 

přesahy 

Do:  
M (9. ročník): Soustavy rovnic 

Z:  
Z (9. ročník): Kraje České republiky 

ČASOVÉ ZÓNY 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa "to be, to have" 

 určuje čas 

 hraje " To Be Verb Repetition 

Game" 

 hraje " Telling Time Zone Game" 

 hraje "To Have Baseball Game" 

 hraje " Two Truths and a Lie 

Guessing Game" 

slovesa "to be, to have" 

poznávání času 

slovní zásoba na téma čas 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

PIRÁTI 

výstupy učivo 

 používá vhodná přídavná jména 

 popisuje piráty 

 poslouchá, čte a vypráví příběhy o 

pirátech 

 hraje "Picture Drawing/ Matching 

Game" 

 hraje " Pirate Battle Game" 

 hraje "Stories from Peter Pan" 

 shlédne film "Hook"- setkává se s 

hovorovou angličtinou 

přídavná jména 

popis osob 

sloveso "to be, to have" 

slovní zásoba na téma piráti 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy 



 Multikulturalita 

přesahy 

RODINA A RODINNÉ VZTAHY 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa "to love, to have" 

 používá 3. stupeň přídavných jmen 

 hraje "Paper Airplane Game" 

slovesa " to love, to have" 

stupňování přídavných jmen 

slovní zásoba na téma rodina 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

TĚLO A ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa "to grow, to live, 

to be sick" 

 hraje "Doctor Simulation Game" 

 hraje " Alien Bodies Game" 

sloveso "to grow, to live, to be sick" 

slovní zásoba na téma tělo a zdraví 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Vkz (9. ročník): Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Vkz (9. ročník): Hodnota a podpora zdraví 

DŮM A DOMOV 

výstupy učivo 

 používá slovesa "to live, to built" slovesa "to live, to built" 



 vybírá správné předložky 

 popisuje, kreslí a hovoří o domě 

svých snů 

předložky  

slovní zásoba na téma dům a domov 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Základní podmínky života 

 Vztah člověka k prostředí 

přesahy 

Do:  
Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

KONÍČKY 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa "to do, to play" 

 hraje "Hobbies Memory Game" 

slovesa "to do, to play" 

slovní zásoba na téma volný čas 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Osobnostní a sociální rozvoj 

JÍDLO 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa "to eat, to drink" 

 simuluje práci v obchodě 

 hraje "Grocery Store Simulation" 

 hraje "Favorite Foods Memory 

Game" 

slovesa " to eat, to drink" 

slovní zásoba na téma jídlo 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Zdravý způsob života a péče o zdraví 

UMĚNÍ 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa "to draw, to 

paint" 

slovesa "to draw, to paint" 

slovní zásoba na téma umění 



 hraje "Art Exhibition, Art Value 

Game" 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
HV (9. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

HV (9. ročník): Instrumentální činnost 

HV (9. ročník): Poslechové činnosti 

HV (9. ročník): Vokální činnost 

VV (9. ročník): Kresba 

VV (9. ročník): Malba 

VV (9. ročník): Grafika a design 

VV (9. ročník): Prostorová tvorba 

VV (9. ročník): Dějiny umění 

DENNÍ REŽIM 

výstupy učivo 

 popisuje svůj běžný den 

 hraje "Daily Routine Game" 

 hraje " Superman´s Daily Routine" 

slovesa popisující běžné činnosti dne 

slovní zásoba na téma denní režim 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

přesahy 

Do:  
Vkz (9. ročník): Změny v životě člověka a jejich reflexe 

CELEBRITY 

výstupy učivo 

 stupňuje přídavná jména 

 hraje "Game famous-more famous-

most famous" 

přídavná jména 

stupňování přídavných jmen 

slovní zásoba na téma celebrity 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 



 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

OBLEČENÍ A MÓDA 

výstupy učivo 

 používá vhodná přídavná jména 

 hraje "Project Runway Game" 

 hraje "Drawing Description Game" 

slovní zásoba na téma oblečení a móda 

přídavná jména 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
VV (9. ročník): Grafika a design 

VV (9. ročník): Prostorová tvorba 

SPORT 

výstupy učivo 

 používá slovesa "to play, to run, to 

jump, to slide, to throw, to catch" 

 hovoří o týmových a individuálních 

sportech 

 seznamuje se s "Baseball Culture in 

America" 

 hraje "Classroom Grammar 

Baseball Game" 

 shlédne film "Rookie of the Year" - 

setkává se s hovorovou angličtinou 

slovesa "to play, tu run, tu jump, to slide, to 

throw, to catch" 

slovní zásoba na téma sport 

pokrytí průřezových témat 

přesahy 

Do:  
TV (9. ročník): Atletika 

TV (9. ročník): Sportovní hry 

TV (9. ročník): Pohybové hry 

TV (9. ročník): Gymnastika 

TV (9. ročník): Ostatní pohybové aktivity 

Z:  
SH (9. ročník): Sportovní hry III. 

ZAMĚSTNÁNÍ 

výstupy učivo 

 procvičuje sloveso "to work" 

 hraje "Paper Airplane Game" 

sloveso "to work" 

slovní zásoba na téma zaměstnání 



pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

přesahy 

CESTOVÁNÍ, DOVOLENÁ, PRÁZDNINY 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa " to travel, to go, 

to relax, to fly" 

 hraje "Best Mode of Transportation 

Game" 

 hraje " Dream Vacation Memory 

Game" 

slovesa "to travel, to go, to relax, to fly" 

slovní zásoba na téma cestování 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

přesahy 

Do:  
Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z:  
Z (9. ročník): Kraje České republiky 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

NAKUPOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa "to shop, to buy" 

 hovoří o nejlepších místech k 

nakupování 

 hraje "Grocery Store Challenge " 

slovesa "to shop, to buy" 

slovní zásoba na téma nakupování 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 



 Komunikace 

přesahy 

Do:  
M (9. ročník): Soustavy rovnic 

ZÁBAVA 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa "to watch, to 

listen" 

 hovoří o tom, na co se rád dívá v 

televizi nebo v kině 

 hovoří o hudbě, kterou poslouchá 

slovesa "to watch, to listen" 

slovní zásoba na téma zábava 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

přesahy 

ZEMĚ 

výstupy učivo 

 procvičuje slovesa "to live, to 

speak" 

 hovoří na téma "Where would you 

live?" 

slovesa "to live, to speak" 

slovní zásoba na téma země, svět 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

přesahy 

Do:  
Př (9. ročník): Vznik Země 



Př (9. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi 

Z (9. ročník): Naše vlast - Česko 

Z (9. ročník): Kraje České republiky 

4. 10. 19. Čtení a psaní 

Charakteristika předmětu 

Čtení a psaní bude vyučováno v 1. a 2. ročníku jako volitelný předmět 1 hodinu týdně. 

Bude zaměřen na procvičování a docvičování čtení a psaní, odstraňování čtenářských 

chyb,důraz 

bude kladen na správné hygienické návyky při psaní a čtení. Žáci se seznámí s autory 

dětských 

knih. Výuka bude probíhat v kmenových třídách netradičním způsobem. 

Žáci se zúčastní kulturních akcí dle aktuálních nabídek. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření a rozvíjení těchto kompetencí: 

Kompetence k učení 

-klademe důraz na čtení s porozuměním 

-vyžadujeme reprodukci přečteného textu 

-dramatizujeme pohádky 

Kompetence k řešení problémů 

-seznamujeme s odbornými texty jako zdrojem informací 

Kompetence sociální a personální 

-klademe důraz na spolupráci ve dvojicích 

-pracujeme s prvky dramatické výchovy jako prostředku sebepoznání 

Kompetence komunikativní 

-podporujeme vlastní vyjádření žáků, klademe důraz na zdvořilé vystupování 

-prožitkovým vyučováním podporujeme pravidla vhodné komunikace s vrstevníky a 

dospělými 

Kompetence občanská 

-podporujeme hrdost na regionální tradice a kulturní historické dědictví 

Kompetence pracovní 

podporujeme organizování své práce, udržování pořádku na svém pracovním místě 

-motivujeme žáky k uvědomělé domácí přípravě 

1. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

ČTENÍ 

výstupy učivo 

 čte přiměřeně s porouzměním 

 vyhledává literaturu dle svého 

zájmu 

 rozlišuje prózu a poezii 

 vyjádří své pocity z přečteného textu 

a názory o něm 

články a básně z dětských časopisů 

pohádky pro nejmenší  

hádanky, doplňovačky 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 



 Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

přesahy 

Do:  
VV (1. ročník): Kresba 

VV (1. ročník): Ilustrátoři - Lada, Zmatlíková, Müller 

PSANÍ 

výstupy učivo 

 dbá na estetickou úroveň písemného 

projevu 

 dodržuje získané znalosti gramatiky 

 uplatňuje techniku psaní 

procvičování správných tvarů písmen 

opis a přepis přiměřeně dlouhého textu 

vyhledávání chyb ve vlastním písemném 

projevu 

první pokusy o vlastní tvorbu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

přesahy 

Do:  
Pr (1. ročník): Svátky a tradice 

2. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (JEDNOHODINOVKY) 

ČTENÍ 

výstupy učivo 

 čte plynule s porozuměním a nahlas 

přiměřeně náročné texty  

 vyhledává litaraturu dle svého 

zájmu 

 rozlišuje prózu a poezii 

 vyjádří své pocity z přečteného textu 

a názory o něm 

články a básně z dětských časopisů 

pohádky pro nejmenší  

hádanky, doplňovačky 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 



 Kulturní diference 

přesahy 

Do:  
VV (2. ročník): Kresba 

VV (2. ročník): Díla známých autorů (Sekora, Pilař, Smetana) 

PSANÍ 

výstupy učivo 

 dbá na estetickou úroveň písemného 

projevu 

 dodržuje získané znalosti gramatiky 

 uplatňuje techniku psaní 

procvičování správných tvarů písmen 

opis a přepis přiměřeně dlouhého textu 

vyhledávání chyb ve vlastním písemném 

projevu 

první pokusy o vlastní tvorbu 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Psychohygiena 

přesahy 

Do:  
Pr (2. ročník): Svátky a tradice 

5. Školní projekty 

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
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JAZYK, POROZUMĚNÍ MEZI NÁRODY     

     - kontakty na školách v zahraničí 

     - vlastenectví jako výchova sebevědomého občana EU 

     - příhraniční spolupráce v rámci regionu 

     - sebevzdělávání učitelů ve světových jazycích 

     - konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 

 

MOJE MÍSTO MEZI LIDMI 

     - úcta ke starším a postiţeným občanům - spolupráce s Centrem pro lidi s mentálním 

postiţením Náš svět a Domovem důchodců ve Frýdlantě n.O. 

     - empatie, ohleduplnost, tolerance, slušnost v chování ve škole i na veřejnosti 

     - volba povolání, exkurze, návšrěvy Informačního a poradního střediska při Úřadu práce ve 

Frýdku-Místku 

     - tolerance k menšinám 

 

CO NÁS MŮŢE OHROZIT - preventivní programy 

     - spolupráce s občanským sdruţením prevence negativních jevů FAUST, s policií ČR - A 

     - konzultace s výchovným poradcem a koordinátorem prevence negativních jevů - vyuţití 

schránky důvěry 

     - motivace k smysluplnému vyuţití volného času - zájmové krouţky a útvary, školní 

druţina, kulturní programy - divadlo, koncerty 

     - vzdělávací akce - exkurze, besedy, semináře 

     - spolupráce se Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku, , Renarkonem ve Frýdku-

Místku, oddělením sociálně právní ochrany dětí, případně Centrem nové naděje ve Frýdku-

Místku 

 

PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE  

Cílem programu primární prevence je snaha připravit děti na moţnost výskytu zátěţové nebo 

rizikové situace (např. kontakt s drogou, šikana), vytvoření bezpečného prostoru pro zvládnutí 

rizikových situací, jimţ děti mohou čelit. Program reaguje na potřebu dlouhodobého působení 

na postoje dětí ve vztahu k sociálně patologickým jevům. Dalším směrem působení je 

orientace na hodnotové postoje ţáků směrem ke zdravému a odpovědnému způsobu ţivota. 

- program AJAX - je určen nejmladším školním dětem, jednotlivé tématické celky se zabývají 

mezilidskými vztahy, prevencí trestné činnosti, dopravní výchovou, prevencí závislostí apod., 

garantem programu je Policie ČR - Preventivně informační skupina 

- program sdruţení FAUST - program je realizován sdruţením FAUST Ostrava, program 

probíhá na prvním stupni základních škol, hlavním tématem, které prolíná celým programem 

je problematika závislostí, pozornost je dále věnována sebepojetí, akceptaci odlišností a 

menšin, šikaně, zvládání zátěţových situací, orientaci v rychle se měnícím globálním světě, 

rizikům infekčních nemocí a zdravému ţivotnímu stylu 

- program ''BUĎ OK'' - program realizuje Centrum primární prevence RENARKON Ostrava, 

program je určen ţákům druhého stupně základních škol, je zaměřen na vztahy v kolektivu a 

komunikaci, zdravý ţivotní styl, prevenci šikany, rizika uţívání drog, postoje mladých lidí k 

drogám, vliv médií na děti a mládeţ 

- besedy s pracovníky Preventivně informační skupiny Policie ČR na téma kriminalita 

mládeţe, trestní odpovědnost apod. 

 

 

 

RODINA, ŠKOLA, VEŘEJNOST 
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     - školní parlament 

     - školská rada 

     - rodičovské sdruţení - pravidelné třídní schůzky, konzultační odpoledne, dny otevřených 

dveří 

     - společné akce rodičů, ţáků a učitelů - maškarní bál, třídní besídky, školní výlety, Den 

dětí 

     - zapojení rodičů do zájmové činnosti 

     - spolupráce s MŠ 

     - ve spolupráci s rodiči se snaţit o co nejlepší vybavení tříd v rámci sponzoringu 

     - pravidelné návštěvy divadelních a filmových představení, výstav, městské knihovny 

 

I UČITELÉ SE UČÍ 

     - aprobovanost pedagogických pracovníků - učitelé se účastní seminářů ve svém oboru 

     - vzdělávání v ICT 

     - doplňování vzdělání cizích jazyků 

     - spolupráce s pedagogickými fakultami 

     - vyuţívání nabídek seminářů s odborníky pro DVPP 

 

 

2.2.1. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Všichni vyučující uplatňují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení těchto 

kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

- zařazujeme do výuky různé metody a formy činnosti, které ţákům umoţní organizovat 

vlastní učení                                                                

- umoţňujeme ţákům sebehodnocení i hodnocení sebe navzájem 

- organizujeme výlety a exkurze k danému učivu a vytváříme podmínky pro zapojení ţáků do 

soutěţí a olympiád 

- zadáváme projekty a referáty a tím vytváříme podmínky pro prezentaci výsledků vlastní 

práce 

- zadáváme ţákům takové úkoly, aby mohli porovnávat různé jevy, jejich shody, odlišnosti, 

třídit  je podle určitých hledisek a uvádět je do souvislosti 

- motivujeme ţáky k celoţivotnímu vzdělávání (učíme je chápat nezbytnost celoţivotního 

vzdělávání) 

- klademe důraz na to, aby ţáci četli s porozuměním, aby zvládli práci s textem, vyuţívali 

různé zdroje informací (odborný tisk, slovníky, encyklopedie, sdělovací prostředky, internet a 

další informační zdroje) 

- individuálním přístupem umoţňujeme zaţít úspěch všem ţákům 

 

Kompetence k řešení problémů 

- umoţňujeme ţákům, aby si sami vyhledali informace vhodné k řešení problémů, nacházeli 

jejich shody a rozdíly a stejně tak dokázali vyuţít získané vědomosti a dovednosti k vyřešení 

problému 

- navozujeme různé situace z běţného ţivota, které ţáci řeší na základě vlastní zkušenosti, 

nabízí způsoby efektivní spolupráce při řešení problému a uplatňují mezipředmětové vztahy, 

umí problém pojmenovat a stanoví způsoby řešení 
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Kompetence sociální a personální 

- klademe důraz na spolupráci ţáků ve skupině, na vytváření pravidel práce v týmu, na 

vzájemnou pomoc a respektování jiných názorů a zkušeností druhých a čerpání poučení z 

toho, jak řeší problém jiní 

- postupným zaváděním týmové práce a přijetím zodpovědnosti za splnění úkolu se ţáci učí 

odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky a vhodnou formou prezentovat své názory 

- nabízíme ţákům vhodné aktivity, aby si vytvořili pozitivní představu o sobě samém 

 

Kompetence komunikativní 

- vyţadujeme, aby ţáci formulovali a vyjadřovali své myšlenky přesně, logicky a věcně, 

vyjadřovali se výstiţně, souvisle, kultivovaně v písemném i slovním projevu 

- podněcujeme ţáky k vyuţívání informačních a sdělovacích prostředků pro komunikaci s 

okolím 

- proţitkovým vyučováním si ţáci osvojují pravidla vhodné komunikace s vrstevníky a 

dospělými ve škole i mimo školu 

- podporujeme moţnost příleţitostně prezentovat své názory a výsledky své práce 

prostřednictvím školního časopisu, zpráv do školního rozhlasu a regionálního tisku 

- motivujeme ţáky k chápání nutnosti znalostí z cizího jazyka jako prostředku komunikace 

mezi lidmi 

 

Kompetence občanská 

- rozvíjíme zájem ţáků o ţivot v obci a regionu 

- respektovat přesvědčení jiných lidí se ţáci učí na modelových příkladech pozitivního i 

negativního chování lidí 

- pěstujeme zodpovědný postoj k poskytnutí pomoci v krizových situacích, situacích 

ohroţujících zdraví a ţivot člověka, ale také na základě schopnosti empatie 

- podporujeme hrdost na národní tradice a kulturní i historické dědictví 

- vyţadujeme přijetí osobní zodpovědnosti za výsledky společné práce a za dodrţování 

pravidel školního řádu 

- umoţňujeme ţákům zapojením do ţivota třídy a školy (třídnické besedy, třídní ţákovská 

samospráva, ţákovský parlament) uvědomit si práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

 

Kompetence pracovní 

- zdůrazňujeme nutnost správně organizovat svou práci a dodrţovat pravidla bezpečnosti, 

ochrany zdraví a ochrany ţivotního prostředí 

- nabízíme moţnosti orientace při výběru profese 

- podněcujeme ţáky k efektivnímu vyuţití času stráveného ve škole i času věnovanému 

přípravě na vyučování (exkurze, besedy, nabídka volitelných předmětů) 

- rozvíjíme u ţáků orientaci na pracovní výkon a koncentraci pozornosti 
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2.2.2. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

Největší skupinou ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole ţáci s 

vývojovými poruchami učení a chování. Tyto poruchy činí potíţe při osvojování učiva 

běţnými výukovými metodami, přestoţe mají ţáci přiměřenou inteligenci. Proto při 

vzdělávání těchto ţáků vyuţívají učitelé vhodné pedagogické metody a postupy, uplatňují 

individuální přístup zohledňující speciální potřeby ţáků při vzdělávání a hodnocení.Tito ţáci 

jsou v naší škole integrováni do běţných tříd. 

Při přetrvávajících problémech se čtením, psaním, počítáním či s koncentrací pozornosti, tedy 

některých z příznaků vývojových poruch učení a chování, jsou ţáci se souhlasem rodičů 

posíláni k odbornému pedagogickému a psychologickému vyšetření do pedagogicko-

psychologické poradny. V případě, ţe poradna diagnostikuje vývojové poruchy učení a 

chování a v odborném posudku navrhne zajistit dítěti speciální vzdělávání formou 

individuální integrace v základní škole, je na ţádost zákonných zástupců vypracován 

individuální vzdělávací plán. Na vypracování plánu se podílí třídní učitel a vyučující 

příslušných naukových předmětů ve spolupráci s výchovným poradcem školy.  

Na základě příslušné vyhlášky MŠMT obsahuje IVP tyto údaje: 

-základní údaje o ţákovi a závěry vyšetření z PPP 

-cíle vzdělávání a rozvrţení učiva 

-způsob hodnocení a klasifikace 

-podle potřeby je doplněn o způsob spolupráce se zákonnými zástupci 

Na základě doporučení odborného poradenského zařízení je také vytvořen plán speciálně 

pedagogické péče k zajištění reedukace vývojových poruch učení. Ţáci jsou zařazováni do 

malých skupin a speciálně pedagogická péče je jim poskytována proškolenými učiteli 

pravidelně podle zařazení těchto hodin do rozvrhu, nejčastěji jednu hodinu týdně. Při 

reedukaci učitelé vyuţívají reedukační pomůcky a materiály k nápravě poruch učení, včetně 

počítačových programů. 

 

 

 

2.2.3. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

 

Ţáci talentovaní v určité oblasti jsou v hodinách naukových či výchovných předmětů 

pověřováni náročnějšími úkoly, vedením skupiny při zařazení skupinové práce,plněním 

samostatných úkolů přiměřených jejich věku a moţnostem, jejich talentu je vyuţíváno v 

soutěţích ve škole i mimo ni, mají moţnost zapojit se do činnosti zájmových krouţků 

organizovaných školou. 

Školský zákon a příslušná vyhláška MŠMT umoţňuje vzdělávání mimořádně nadaných ţáků 

podle individuálního vzdělávacího programu. Zjišťování mimořádného nadání v tomto 

případě provádí specializované školské poradenské zařízení, které také navrhne obsah 

vzdělávacího plánu. Ředitel školy můţe přeřadit mimořádně nadaného ţáka do vyššího 

ročníku, aniţ by absolvoval niţší ročník, pokud uspěje u zkoušky před komisí, kterou jmenuje 

ředitel školy. 
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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ve znění platných dodatků od  2.  9. 

2013 takto: 

1) Učební plán a přehled volitelných předmětů od 6. ročníku, šk. roku 2013/14 se mění takto: 

       

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník  

        naše dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 3+1 15+4 

VP/ Seminář z ČJ    1  1 1 1 

VP/ Dramatická výchova   1 1  1 1 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1 

 Německý jazyk (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

 Ruský jazyk (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

 Anglický jazyk II (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 

VP/ Seminář z matematiky   1   1 1 1 

VP/ Technické kreslení   1 1  1 1 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a komunikační technologie 1       1 

VP/ Základy administrativy   1 1  1 1 

VP/ Informatika   1  1 1 1 

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 



Výchova k občanství 1 1 2+ 1+1+ 5+1 

VP/ Společenskovědní seminář   1  1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1+1 2 1+1 1 5+2 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1 1+1 6+1 

VP/ Praktikum z Př   1  1 1  1 

VP/ Praktikum ze Z    1 1 1  1 

VP/ Praktikum z F    1   1 1 1 

VP/ Praktikum z Ch   1  1 1  1 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

VP/ Cvičení pro    
zdraví 

    1 1 1  1 

Výchova ke zdraví  1   1 2 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1  + +  2 

minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 116 

maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 124 

naše dotace 30 30 31 31 122 

 

       

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník  

        naše dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 3+1 15+4 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1 

 Německý jazyk (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

 Ruský jazyk (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

 Anglický jazyk II (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informační a komunikační technologie 1       1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 

Výchova k občanství 1 1 2+ 1+1+ 5+1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1+1 2 1+1 1 5+2 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1 1+1 6+1 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví  1   1 2 



Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 +  +  2 

D
is

p
o
n

ib
il

n
í 

h
o
d

in
y
 

Volitelné předměty           

Seminář z ČJ  1  1  1 1 

Seminář z M  1      1 1 1 

Praktikum z Př   1  1  1 1 

Praktikum z Ch    1 1 1  1 

Praktikum z F   1   1  1 1 

Praktikum ze Z    1 1 1  1 

Informatika    1 1 1 1 

Technické kreslení   1 1  1 1 

Základy administrativy   1 1 1  1 

Společenskovědní seminář    1 1 1 1 

Cvičení pro zdraví   1 1  1 1 

Dramatická výchova   1 1  1 1 

minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 116 

maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 124 

naše dotace 30 30 31 31 122 

 
* V 7.ročníku si žák zvolí jeden z dalšího cizího jazyka z dvouhodinové dotace a pokračuje v něm 
   v 8. a 9.ročníku. V 7.– 9.ročníku si navíc volí další volitelný předmět z jednohodinové dotace 
  dle aktuální nabídky v příslušném ročníku. 
 
+ V 8. a 9.ročníku je do předmětu Výchova k občanství integrován tématický okruh Svět práce 
   vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v rozsahu 1 hodiny týdně. 
 

 

2) Učební osnovy vyučovacího předmětu Anglický jazyk se doplňují: 

 

1. stupeň 

Ročník: třetí 
 

Téma: Školní potřeby 

výstupy učivo 

- rozumí jednoduchým pokynům 

učitele, které jsou sdělovány pomalu 

s pečlivou výslovností 

základní výslovnostní návyky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou slov 

 

Téma: Vzhled člověka 

výstupy učivo 

- rozumí obsahu jednoduchého 

psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

části obličeje 

sloveso „To have“ 

množné číslo pravidelných podstatných jmen 

 

Téma: Tělo 

výstupy učivo 

- přiřadí mluvenou i psanou podobu 

téhož slova či slovního spojení 

 

pravidelné a nepravidelné množné číslo 

 

Téma: Oblečení 

výstupy učivo 

- píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy 
oblečení 



 

Téma: Jídlo 

výstupy učivo 

- píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální podoby 
názvy jídel 

 

Téma: Abeceda, dny, měsíce 

výstupy učivo 

- píše slova a krátké věty zvuková a grafická podoba jazyka 

 

 

Ročník: čtvrtý 
 

Téma: Pozdravy 

výstupy učivo 

- rozumí jednoduchému poslechovému 

textu, sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

 

pozdravy, představování 

roční období, rok 

 

 

Téma: Sporty 

výstupy učivo 

- s použitím jednoduchých vět a 

slovních spojení sdělí jednotlivé 

informace o sobě a rodině a 

událostech z oblasti svých zájmů a 

každodenního života 

rodina 

bydliště 

slovní zásoba k tématu sport 

procvičování slovesa „can“ v oznamovací 

větě, otázce a záporu 

 

 

Ročník: pátý 
 

Téma: Dopravní prostředky 

výstupy učivo 

- vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům 

 

dopravní prostředky 

cesta do školy 

 

 

3) Učební osnovy vyučovacího předmětu Matematika se doplňují: 

 

1. stupeň 

Ročník: první 
 

Téma: Finanční gramotnost 

výstupy učivo 

- rozezná hodnotu mincí, dokáže je 

použít v běžné praxi 

sčítání, odčítání do 20 

slovní úlohy 

 

 



Ročník: druhý 
 

Téma: Finanční gramotnost 

výstupy učivo 

- rozezná hodnotu mincí, dokáže je 

využít v běžné praxi 

sčítání, odčítání v oboru do 100 

slovní úlohy 

 

 

Ročník: třetí 
 

Téma: Finanční gramotnost 

výstupy učivo 

- orientuje se v cenách, odhadne cenu 

nákupu, odhadne a zváží své finanční 

schopnosti vzhledem k dané 

modelové situaci 

porovnávání čísel 

práce s tabulkou 

slovní úlohy 

 

 

Ročník: čtvrtý 
 

Téma: Finanční gramotnost 

výstupy učivo 

- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 

vrácené peníze 

slovní úlohy zaměřené na sestavení rozpočtu 

„příjmy a výdaje“ 

 

 

 

Ročník: pátý 
 

Téma: Finanční gramotnost 

výstupy učivo 

- zváží možnosti přiměřeného nákupu – 

úspory, půjčky 

slovní úlohy zaměřené na hotovostní a 

bezhotovostní operace 

číselná osa, záporné hodnoty 

tabulky a grafy 

 

4) Učební osnovy vyučovacího předmětu Prvouka se doplňují: 

 

1. stupeň 

Ročník: první 
 

Téma: Jsem školák 

výstupy učivo 

- uplatňuje pravidla slušného chování 

- zvládá vlastní emocionalitu 

principy demokracie 

utváření nového kolektivu 

 

Téma: Roční období a proměny v přírodě 

výstupy učivo 

- orientace v čase  týden, den, části dne, dny v týdnu 



 

Téma: Dopravní výchova 

výstupy učivo 

- charakterizuje nebezpečná místa 

 

pezpečná cesta do školy a zpět 

 

 

 

Ročník: druhý 
 

Téma: Škola, chování ve škole 

výstupy učivo 

- projevuje toleranci k jiným 

národnostem 
soužití lidí odlišné národnosti 

 

Téma: Dopraní výchova 

výstupy učivo 

- využívá bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času  
dopravní značky 

 

 

Ročník: třetí 
 

Téma: Naše obec, náš kraj 

výstupy učivo 

- pojmenuje některé obchody a firmy 

- seznamuje se se systémem pomoci 

potřebným 

obchod, firmy 

zájmové spolky, politické strany, církve 

zdravotnická a sociální zařízení 

 

 

Ročník: čtvrtý 
 

Téma: Stát a státní zařízení 

výstupy učivo 

- chápe začlenění armády jako 

ochranné složky ČR 

- pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení mezi 

ději a mezi jevy 

armáda ČR 

principy demokracie 

 

 

Ročník: pátý 
 

Téma: Dopravní výchova 

výstupy učivo 

- vyhodnotí nebezpečná místa 

v silničním provozu 
dopravní testy z oblasti pravidel pro cyklisty 

 

5) Učební osnovy vyučovacího předmětu Přírodopis se doplňují: 



 

2. stupeň 

Ročník: osmý 
 

Téma: Biologie člověka 

výstupy učivo 

- popisuje význam a fungování 

imunitního systému 

- zná běžné nemoci, způsoby jejich 

přenosu, možnosti léčby 

- zná význam pojmů epidemie, 

pandemie, možnosti jejich vzniku 

imunitní systém 

 

nemoci, úrazy, prevence, léčba 

 

 

 

 

Téma: Zdraví 

výstupy učivo 

- objasní význam zdravého způsobu 

života a životního stylu 

člověk a zdraví 

 

 

Ročník: devátý 

 

Téma: Stavba Země a geologické děje, přírodní katastrofy 

výstupy učivo 

- zná příčiny vzniku přírodních 

katastrof, možnosti ochrany před nimi 

- uvádí příklady katastrofických dějů 

způsobených přírodními vlivy 

v různých částech světa i v ČR 

přírodní katastrofy 

 

 

 

 

6) Učební osnovy vyučovacího předmětu Seminář z matematiky se doplňují: 

 

2. stupeň 

Ročník: devátý 
 

Téma: Reálná čísla 

výstupy učivo 

- počítá s celými čísly 

- počítá s reálnými čísly 

celá čísla 

zlomky 

 

Téma: Dělitelnost 

výstupy učivo 

- užívá pravidla dělitelnosti 

- řeší slovní úlohy 

společný násobek 

společný dělitel 

 

 

Téma: Procenta 

výstupy učivo 

- řeší slovní úlohy úvahou 

- řeší slovní úlohy trojčlenkou 

procento 

základ, počet procent, procentová část 

 



Téma: Poměr, úměrnost 

výstupy učivo 

- porovnává hodnoty 

- sestaví tabulku, sestrojí graf 

úměrnosti 

- řeší slovní úlohy trojčlenkou 

poměr 

postupný poměr 

přímá úměrnost 

nepřímá úměrnost 

 

Téma: Pythagorova věta 

výstupy učivo 

- ověří, zda je trojúhelník pravoúhlý 

- vypočítá velikost přepony 

- vypočítá velikost odvěsny 

- řeší slovní úlohy 

Pythagorova věta v rovině 

Pythagorova věta v prostoru 

 

Téma: Výrazy 

výstupy učivo 

- zjednoduší výraz 

- vyjádří hodnotu celistvého výrazu 

- aplikuje vzorce 

- stanoví podmínku lomeného výrazu 

- vyjádří hodnotu lomeného výrazu 

číselný výraz 

výraz s proměnnou 

lomený výraz 

 

Téma: Rovnice 

výstupy učivo 

- aplikuje ekvivalentní úpravy při 

řešení rovnic 

- ověřuje správnost řešení zkouškou 

- řeší kvadratické rovnice 

 

lineární rovnice 

lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 

kvadratická rovnice 

 

Téma: Slovní úlohy řešené rovnicí 

výstupy učivo 

- řeší slovní úlohy o jedné neznámé 

- řeší slovní úlohy o dvou neznámých 

- ověřuje správnost řešení zkouškou 

slovní úlohy 

obecné slovní úlohy 

slovní úlohy o pohybu 

slovní úlohy o směsích 

slovní úlohy o společné práci 

 

Téma: Soustavy rovnic o dvou neznámých 

výstupy učivo 

- aplikuje metodu sčítací při řešení 

soustav rovnic 

- aplikuje metodu dosazovací při řešení 

soustav rovnic 

- grafické řešení soustavy rovnic 

sestavy lineárních rovnic o dvou neznámých 

Téma: Funkce 

výstupy učivo 

- určí definiční obor, obor hodnot 

- sestrojí graf funkce 

- vypočítá průsečíky grafu s osou x a y 

lineární funkce 

kvadratická funkce 



 

Téma: Goniometrické funkce 

výstupy učivo 

- definuje funkci sinus, cosinus 

- sestrojí graf funkce y= sin x, y= cos x 

- určí hodnoty funkce z tabulek 

- určí hodnoty funkce pomocí 

kalkulačky 

- řeší slovní úlohy 

- provádí výpočty v pravoúhlém 

trojúhelníku 

funkce y = sin x 

funkce y = cos x 

 

Téma: Tělesa 

výstupy učivo 

- aplikuje základní pojmy (podstava, 

plášť, výška tělesa, povrch, objem) 

- odvodí a užívá vzorec pro výpočet 

objemu tělesa 

- odvodí a užívá vzorec pro výpočet 

povrchu tělesa 

hranol; pravidelný n-boký hranol 

jehlan; pravidelný n-boký jehlan 

kužel 

 

 

Učivo koresponduje s učivem předmětu Matematika v 8. – 9.ročníku a je zaměřeno především 

na procvičování a prohlubování učiva daného ročníku. 

 

 

7) Učební osnovy vyučovacího předmětu Výchova k občanství se doplňují: 

 

2. stupeň 

Ročník: šestý 
 

Téma: Solidarita 

výstupy učivo 

- ví, jak pomoci v situacích ohrožení a 

obrany státu 

obrana státu 

 

 

Téma: Rodina 

výstupy učivo 

- pochopí problematiku změn v 

dospívání 

Stávám se ženou, Stávám se mužem 

 

 

Ročník: sedmý 

 

Téma: Majetek a vlastnictví 

výstupy učivo 

- sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy a 

výdaje rodinného rozpočtu 

rodinný rozpočet 

 

 

Ročník: osmý 

 



Téma: Člověk a právo 

výstupy učivo 

- diskutuje o příčinách a důsledcích 

korupčního jednání 

korupce 

 

Ročník: devátý 

 

Téma: Stát a hospodářství 

výstupy učivo 

- dokáže vysvětlit pojmy hotovostní a 

bezhotovostní placení, úvěr, úrok, 

leasing, hypotéka 

- uvede nejčastější druhy pojištění a 

navrhne, kde je využít 

banky a jejich služby 

 

 

pojištění a jeho význam 

 

Téma: Mezinárodní vztahy, evropská integrace 

výstupy učivo 

- rozumí povinnostem občana při 

zajišťování obrany státu 

- objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu, při řešení 

krizí nevojenského charakteru včetně 

účasti v zahraničních misích 

obrana státu, zahraniční mise 

 

 

8) Učební osnovy vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví se doplňují: 

 

2. stupeň 

Téma: Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

výstupy učivo 

- kultivovaně se chová k opačnému 

pohlaví 

- chápe význam zdrženlivosti a 

odpovědnosti sex. chování v 

dospělosti 

rodina – pravé prostředí pro vztahy, vzory, 

poučení 

 

 

Téma: Změny v životě člověka a jejich reflexe 

výstupy učivo 

- chápe, že sex. výchova není výchova 

k sex. aktivitě, že to není výchova, 

jak nemít děti 

- chápe, že sex. výchova je vlastně 

výchova ke vztahům 

- chápe, že lidská sexualita ladí 

s lidskou důstojností, že je součástí 

formování osobnosti 

- chápe důležitost zdrženlivosti 

v dospívání 

- uvědomuje si dopad vlastního jednání 

výchova k mezilidským vztahům se zdravou 

integrací sexuality 

 



a chování 

- uvědomuje si důležitost vzájemné 

pomoci 

 

Téma: Zdravý způsob života a péče o zdraví 

výstupy učivo 

- chápe důležitost pohybového režimu 

- uvědomuje si nebezpečí konzumního 

způsobu života 

prevence kardiovaskulárních a 

metabolických onemocnění 

 

Téma: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

výstupy učivo 

- uvědomuje si nebezpečí zbraní, 

internetu 

- umí poskytnout první pomoc při 

stavech ohrožujících zdraví 

auto-destruktivní závislost 

 

rizika silniční a železniční dopravy 

 

 

Téma: Osobní a sociální rozvoj 

výstupy učivo 

- chápe důležitost doteku (automasáž, 

vzájemná masáž) 

psychické zdraví 

 

Hodinová dotace předmětu je ponížena o jednu hodinu v 6. ročníku, učivo 6. ročníku je 

integrováno do 7. ročníku. 

Učivo „Stávám se ženou, Stávám se mužem“ je integrováno do Výchovy k občanství 6. 

ročníku. 

 

9) Učební osnovy vyučovacího předmětu Zeměpis se doplňují: 

 

2. stupeň 

Ročník: šestý 
 

Téma: Přírodní obraz Země 

výstupy učivo 

- zná zásady bezpečného chování a 

jednání při mimořádných událostech 

mimořádné události 

 

 

10) Učební osnovy vyučovacího předmětu Dějepis se doplňují: 

 

Termín ČSR je nahrazen výrazem Československo. 

 

11) Vyučovací předmět Ruský jazyk a Německý jazyk se přesouvá z volitelných předmětů 

do povinných jako další cizí jazyk v celém rozsahu výstupů i učiva. 

 

 



12) Nově zařazujeme vyučovací předmět Anglický jazyk II: 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Anglický jazyk II navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami -  

zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (poruchami učení a chování).  

V tomto vyučovacím předmětu pracujeme s učebnicemi a pracovními sešity Project jako 

v běžných hodinách anglického jazyka. Věnujeme se všem částem jazyka – slovní zásobě, 

gramatice, psaní, čtení, poslechu a komunikaci formou opakování, procvičování a upevňování 

probraného učiva. Rozsah učiva a výstupů je totožný s předmětem Anglický jazyk. 

 

 



Dodatek k ŠVP ZV č. 2 

Název školního vzdělávacího programu: SOUHRA 

Škola: Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad 

Ostravicí 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Čupa 

Platnost dokumentu: od 2. 9. 2013 do 31. 8. 2016 

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl zapsán pod č. j. A ZŠ: 15/2013. 

 

Ve Frýdlantu n. O. dne 2. 9. 2013  

 

…………………………………….. 

Mgr. Jiří Čupa, ředitel školy 

 

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ve znění platných dodatků od  2.  9. 

2013 takto: 

1) Učební plán a přehled volitelných předmětů pro 7. ročník ve šk. roce 2013/14, 8. ročník ve 

šk. roce 2014/15 a 9. ročník ve šk. roce 2015/16 se mění takto: 

       

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník  

        naše dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 3+1 15+4 

VP/ Seminář z ČJ    1  1 1 1 

VP/ Dramatická výchova   1 1  1 1 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1 

 Německý jazyk (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

 Ruský jazyk (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

 Anglický jazyk II (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 

VP/ Seminář z matematiky   1   1 1 1 

VP/ Technické kreslení   1 1  1 1 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a komunikační technologie 1       1 

VP/ Základy administrativy   1 1  1 1 

VP/ Informatika   1  1 1 1 



Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 

Výchova k občanství 1 1 2+ 1+1+ 5+1 

VP/ Společenskovědní seminář   1  1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 1+1 1 5+1 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1 1+1 6 + 1 

VP/ Praktikum z Př   1  1 1  1 

VP/ Praktikum ze Z    1 1 1  1 

VP/ Praktikum z F    1   1 1 1 

VP/ Praktikum z Ch   1  1 1  1 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

VP/ Cvičení pro    
zdraví 

    1 1 1  1 

Výchova ke zdraví 0+1 1   1 2+1 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1  + +  2 

minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 116 

maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 124 

naše dotace 30 30 31 31 122 

 

       

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník  

        naše dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 3+1 15+4 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1 

 Německý jazyk (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

 Ruský jazyk (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

 Anglický jazyk II (další cizí jazyk)  0+2 0+2 0+2 0+6 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informační a komunikační technologie 1       1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 

Výchova k občanství 1 1 2+ 1+1+ 5+1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 1+1 1 5+1 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1 1+1 6+1 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 



Výchova ke zdraví 0+1 1   1 2+1 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 +  +  2 

D
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Volitelné předměty           

Seminář z ČJ  1  1  1 1 

Seminář z M  1      1 1 1 

Praktikum z Př   1  1  1 1 

Praktikum z Ch    1 1 1  1 

Praktikum z F   1   1  1 1 

Praktikum ze Z    1 1 1  1 

Informatika    1 1 1 1 

Technické kreslení   1 1  1 1 

Základy administrativy   1 1 1  1 

Společenskovědní seminář    1 1 1 1 

Cvičení pro zdraví   1 1  1 1 

Dramatická výchova   1 1  1 1 

minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 116 

maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 124 

naše dotace 30 30 31 31 122 

 
* V 7.ročníku si žák zvolí jeden z dalšího cizího jazyka z dvouhodinové dotace a pokračuje v něm 
   v 8. a 9.ročníku. V 7.– 9.ročníku si navíc volí další volitelný předmět z jednohodinové dotace 
  dle aktuální nabídky v příslušném ročníku. 
 
+ V 8. a 9.ročníku je do předmětu Výchova k občanství integrován tématický okruh Svět práce 
   vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v rozsahu 1 hodiny týdně. 
 

 



Dodatek k ŠVP ZV č. 3 

Název školního vzdělávacího programu: SOUHRA 

Škola: Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad 

Ostravicí 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Čupa 

Platnost dokumentu: od 2. 9. 2013 do 31. 8. 2015 

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 byl zapsán pod č. j. A ZŠ: 15/2013. 

 

Ve Frýdlantu n. O. dne 2. 9. 2013 

 

…………………………………….. 

Mgr. Jiří Čupa, ředitel školy 

 

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ve znění platných dodatků od 2.  9. 

2013 takto: 

1) Učební plán a přehled volitelných předmětů pro 8. ročník ve šk. roce 2013/14 a 9. ročník 

ve šk. roce 2014/15 se mění takto: 

       

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník  

        naše dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 3+1 15+4 

VP/ Seminář z ČJ    1   1 

VP/ Dramatická výchova   1   1 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1 

 Německý jazyk (další cizí jazyk)   0+3 0+3 0+6 

 Ruský jazyk (další cizí jazyk)   0+3 0+3 0+6 

 Anglický jazyk II (další cizí jazyk)   0+3 0+3 0+6 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 

VP/ Seminář z matematiky   1    1 

VP/ Technické kreslení   1   1 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a komunikační technologie 1       1 

VP/ Základy administrativy   1   1 

VP/ Informatika   1    1 



Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 

Výchova k občanství 1 1 2+ 1+1+ 5+1 

VP/ Společenskovědní seminář   1    1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 1+1 1 5+1 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1 1+1 6 + 1 

VP/ Praktikum z Př   1   1 

VP/ Praktikum ze Z    1   1 

VP/ Praktikum z F    1    1 

VP/ Praktikum z Ch   1    1 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

VP/ Cvičení pro    
zdraví 

    1   1 

Výchova ke zdraví 0+1 1   1 2+1 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1  + +  2 

minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 116 

maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 124 

naše dotace 30 30 31 31 122 

 

 

       

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník  

        naše dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 3+1 15+4 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1 

 Německý jazyk (další cizí jazyk)   0+3 0+3 0+6 

 Ruský jazyk (další cizí jazyk)   0+3 0+3 0+6 

 Anglický jazyk II (další cizí jazyk)   0+3 0+3 0+6 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informační a komunikační technologie 1       1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 

Výchova k občanství 1 1 2+ 1+1+ 5+1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 1+1 1 5+1 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1 1+1 6+1 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 



Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví 0+1 1   1 2+1 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 +  +  2 
D
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Volitelné předměty           

Seminář z ČJ  1    1 

Seminář z M  1    1 

Praktikum z Př   1   1 

Praktikum z Ch    1   1 

Praktikum z F   1    1 

Praktikum ze Z    1   1 

Informatika    1   1 

Technické kreslení   1   1 

Základy administrativy   1   1 

Společenskovědní seminář    1   1 

Cvičení pro zdraví   1   1 

Dramatická výchova   1   1 

minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 116 

maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 124 

naše dotace 30 30 31 31 122 

 

* V 8.ročníku si žák zvolí jeden z dalšího cizího jazyka z tříhodinové dotace a pokračuje v něm 
   v 9.ročníku.  
 
+ V 8. a 9.ročníku je do předmětu Výchova k občanství integrován tématický okruh Svět práce  
   vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v rozsahu 1 hodiny týdně. 
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3. UČEBNÍ PLÁN 

 

3.1. UČEBNÍ PLÁN 1. STUPNĚ 

 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. -5. 

ročník  

          
naše 

dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 8+1 8+1 7+2 6+1 6+1 35+6 

VP/ Čtení a psaní 1* 1*       2 

Anglický jazyk     3 3 3 9 

VP/ Anglický jazyk 1* 1*       2 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informační a komunikační technologie         1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2     6 

Vlastivěda       2 1+1 3+1 

Přírodověda       2 1+1 3+1 

Umění a kultura 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

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

minimální počet hodin v ročníku 18 18 22 22 22 102 

maximální počet hodin v ročníku 22 22 26 26 26 122 

naše dotace 21 22 24 25 26 118 

 
* Z daných předmětů si žák zvolí jeden. 
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Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. - 5. 

ročník 

          
naše 

dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 8+1 8+1 7+2 6+1 6+1 35+6 

Anglický jazyk     3 3 3 9 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informační a komunikační technologie         1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2       

   Vlastivěda       2 1+1 12+2 

Přírodověda       2 1+1   

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Člověk a zdraví     Tělesná výchova   2 2 2 2 2 10 

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

Disponibilní dotace Volitelné předměty             

  Anglický jazyk   1* 1*       2 

  Čtení a psaní   1* 1*       2 

minimální počet hodin 

v ročníku 
    18 18 22 22 22 102 

maximální počet hodin 

v ročníku 
    22 22 26 26 26 122 

naše dotace     21 22 24 25 26 118 

 
* Z daných předmětů si žák zvolí jeden. 
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3.2. UČEBNÍ PLÁN 9. ROČNÍKU, ŠK. ROK 2013/2014 

       

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník  

        naše dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 3+1 15+4 

VP/ Seminář z ČJ       1 1 

VP/ Dramatická výchova   1 1   1 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1 

VP/ Konverzace v AJ   2* 2* 2* 6 

VP/ Německý jazyk   2* 2* 2* 6 

VP/ Ruský jazyk   2* 2* 2* 6 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 

VP/ Seminář z matematiky       1 1 

VP/ Technické kreslení   1 1   1 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a komunikační technologie 1       1 

VP/ Základy administrativy   1 1   1 

VP/ Informatika     1 1 1 

Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 

Výchova k občanství 1 1 2+ 2+ 6 

VP/ Společenskovědní seminář     1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 1+1 1 5+1 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1 1+1 6 + 1 

VP/ Praktikum z Př   1     1 

VP/ Praktikum ze Z     1   1 

VP/ Praktikum z F        1 1 

VP/ Praktikum z Ch     1   1 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

VP/ Sportovní hry     2* 2* 2* 6 

VP/ Cvičení pro    
zdraví 

    1 1   1 

Výchova ke zdraví 1 1   0+1 2+1 

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

minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 116 

maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 124 

naše dotace 30 30 31 31 122 

 

* V 7.ročníku si žák zvolí jeden z volitelných předmětů z dvouhodinové dotace a pokračuje v něm 
   v 8. a 9.ročníku. V 7.– 9.ročníku si navíc volí další volitelný předmět z jednohodinové dotace 
  dle aktuální nabídky v příslušném ročníku. 
+ V 8. a 9.ročníku je do předmětu Výchova k občanství integrován tématický okruh Svět práce  
   vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v rozsahu 1 hodiny týdně. 
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Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník  

        naše dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 3+1 15+4 

Anglický jazyk 3+1 3 3 3 12+1 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informační a komunikační technologie 1       1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 

Výchova k občanství 1 1 2+ 2+ 6 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 1+1 1 5+1 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1 1+1 6+1 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví 1 1   0+1 2+1 

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

D
is

p
o
n

ib
il

n
í 

h
o
d

in
y
 

Volitelné předměty           

Německý jazyk   2* 2* 2* 6 

Ruský jazyk   2* 2* 2* 6 

Konverzace v AJ   2* 2* 2* 6 

Seminář z ČJ       1 1 

Seminář z M       1 1 

Praktikum z Př   1     1 

Praktikum z Ch     1   1 

Praktikum z F       1 1 

Praktikum ze Z     1   1 

Sportovní hry   2* 2* 2* 6 

Informatika     1 1 1 

Technické kreslení   1 1   1 

Základy administrativy   1 1   1 

Společenskovědní seminář     1 1 1 

Cvičení pro zdraví   1 1   1 

Dramatická výchova   1 1   1 

minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 116 

maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 124 

naše dotace 30 30 31 31 122 

 
* V 7.ročníku si žák zvolí jeden z volitelných předmětů z dvouhodinové dotace a 
  pokračuje v něm v 8. a 9.ročníku. V 7.– 9.ročníku si navíc volí další volitelný předmět 
  z jednohodinové dotace dle aktuální nabídky v příslušném ročníku. 
+ V 8. a 9.ročníku je do předmětu Výchova k občanství integrován tématický okruh Svět práce 
   vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v rozsahu 1 hodiny týdně. 
 

 


