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2. Charakteristika školy

2.1. Velikost školy

Základní škola a gymnázium tvoří jeden právní subjekt. Součástí školy je dále školní družina, školní klub a
zařízení školního stravování.
Základní škola je úplná, tedy s 1. - 9.ročníkem. Výuka probíhá většinou ve dvou paralelních třídách, méně často
v jedné třídě.  Počet  tříd na ZŠ se pohybuje mezi  16-18, jejich průměrná naplněnost  je mezi 20 - 26 žáky.
Kapacita základní školy činí 620 žáků. Skutečný počet je kolem 400 žáků.
Škola se nachází v přibližně třítisícovém městě Konice, které je centrem konického mikroregionu, a to z hlediska
geografického, správního, ekonomického i kulturního. Počet obyvatel konického mikroregionu činí asi deset tisíc
obyvatel. Dopravní obslužnost města Konice je dobrá, zajišťuje ji autobusová i vlaková doprava.

2.2. Podmínky školy

Škola byla otevřena v roce 1975. V letech 1999 - 2004 prošel téměř celý komplex generální rekonstrukcí, která
zahrnovala  zateplení  a  zastřešení  budov,  výměnu  oken,  výměnu  větší  části  podlahových  krytin,  částečnou
výměnu elektrických rozvodů, rekonstrukci zařízení školního stravování, tělocvičen a venkovního sportovního
areálu.
    Školu tvoří čtyři pavilony. Pavilon A spojuje ostatní pavilony v jeden celek a jsou v něm umístěny šatny. V
druhém a třetím podlaží pavilonu B je umístěn 1. stupeň základní školy, v prvním podlaží pavilonu B a v prvním
podlaží pavilonu C se nacházejí třídy druhého stupně základní školy a prima gymnázia. Druhé a třetí podlaží
pavilonu  C patří  ostatním třídám gymnázia,  je  zde  umístěna  i  většina  odborných  učeben.  Největší  prostor
pavilonu D patří  tělocvičnám, jedno podlaží  náleží  školní  družině,  v pavilonu je  umístěno i  zařízení školní
stravovny a plynová kotelna.
    Škola disponuje 29 kmenovými (univerzálními) třídami a 9 odbornými učebnami, které tvoří odborná učebna
fyziky,  chemie,  biologie,  výtvarné  výchovy,  hudební  výchovy,  dvě  počítačové  učebny  (PC)  a  tři  jazykové
učebny. K odborným zařízením náleží dále dílny, chemická laboratoř, skleníky a školní pozemky.
    Zázemí pro sportovní aktivity představují dvě tělocvičny a sportovní areál, v němž se nachází atletická dráha
dlouhá 200m, sektor pro skok daleký, skok vysoký a vrh koulí a dále dvě hřiště. První z nich má hrací plochu
20x40m a je určeno házené, kopané a tenisu, může se však rozčlenit na další dvě hřiště, a to na basketbal a
volejbal. Druhé hřiště je menší a slouží volejbalu nebo košíkové. Do areálu patří i hřiště na pettang.
   V těsném sousedství  areálu se nalézají  i  dvě menší  zóny s  herními prvky,  které slouží  školní  družině a
veřejnosti. Asi padesát metrů od školy je vybudováno kryté kluziště s umělým ledem.

2.3. Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří v průměru 45-47 interních pedagogických pracovníků (40-42 učitelů – včetně učitelů
gymnázia - a 5 vychovatelek) a 2 - 3 externí pracovníci, kteří zajišťují výuku náboženství. Na škole pracuje
výchovný  poradce,  metodik  prevence,  metodik  informačních  a  komunikačních  technologií  a  koordinátor
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
    Pedagogický sbor je rovnoměrně věkově rozvrstven.

2.4. Dlouhodobé projekty

K dlouhodobým projektům náleží spolupráce s německou školou Realschule Bopfingen, která zahrnuje výměnu
zkušeností mezi pedagogy, dopisování mezi žáky a především pak výměnné pobyty. Za uvedenou dobu se těchto
akcí zúčastnily více než dvě stovky našich a německých žáků.
    Mezi osvědčené projekty patří dále poznávací zájezdy do Anglie, které se uskutečňují většinou jednou za dva
roky, jedno nebo dvoudenní zájezdy do sousedních zemí, každoroční výlety maturující třídy do Prahy, výlety,
exkurze, lyžařské kurzy a letní sportovní kurzy, z nichž některé se realizují v zahraničí.
Žáci se dále zapojují do programu eTwinning, který umožňuje komunikaci mezi žáky z různých zemí.
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2.5 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 
sociálními partnery

Zásadní význam pro naši školy má její spolupráce se zřizovatelem, tj. s městem Konice, které neslo i hlavní
odpovědnost za generální rekonstrukci školy. Velmi dobrou tradicí je i účast představitelů města při významných
událostech  školy,  jako  je  například  zahájení  školního roku,  předávání  závěrečných vysvědčení  absolventům
základní školy nebo gymnázia. Těsná spolupráce s městem vyplývá i ze skutečnosti, že v každém volebním
období jsou dva až tři učitelé členy městského zastupitelstva.
    Dlouhodobě výbornou spolupráci máme se Sdružením přátel školy Základní školy a gymnázia města Konice,
z.s., které podporuje finančně i organizačně nejrůznější aktivity naší školy. Jako velmi dobrá se jeví spolupráce
se školskou radou, pedagogicko psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem, dětskými lékaři,
s Dětským domovem v Konici i  dalšími místními organizacemi, např.  s Charitou Konice, TJ Sokol Konice,
Klubem orientačního běhu, dobrovolnými hasiči apod.
    Zvláštní rozměr má pak naše spolupráce s charitativními organizacemi a spolupráce při organizaci veřejných
sbírek, jako je např. „Tříkrálová sbírka" Charity, „Květinový den apod.

2.6 Vlastní hodnocení školy

    Autoevaluace  školy,  tj.  vlastní  hodnocení  školy představuje trvale  probíhající  proces,  jehož  smyslem je
vyhodnocení výchovně–vzdělávací činnosti školy (z hlediska cílů výchovy a vzdělávání - dále jen vzdělávání).
    V rámci sebehodnocení jsou stanoveny oblasti autoevaluace, cíle a kritéria evaluace, nástroje evaluace a
časové rozvržení evaluačních činností.

1) Hlavní oblasti hodnocení školy

1.1 Podmínky ke vzdělávání
1.1.1 Personální podmínky vzdělávání
- osobnost učitele, jeho pedagogicko-psychologické schopnosti
- kvalifikace pedagogických pracovníků
- skladba úvazků vzhledem ke kvalifikaci pedagogických pracovníků
- věkové složení pedagogických pracovníků a podíl zastoupení mužů a žen
- klima ve škole
1.1.2 Materiálně-technické podmínky vzdělávání
- školní budovy
- kmenové třídy a odborné učebny
- herny ŠD a ŠK
- školní pozemek, dílny
- sportovní areál a tělocvičny
- odpočinkové zóny
- zařízení školního stravování
- vybavení nábytkem
- vybavení pomůckami (zvlášť pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
- vybavení učebnicemi (-„-)
- vybavení audiovizuální a výpočetní technikou
1.1.3 Finanční podmínky vzdělávání
a) Přímé neinvestiční výdaje (ze státního rozpočtu přerozdělované KÚ)
- mzdy
- nenárokové složky
- navýšení MP pro výuku žáků se SVP
- výdaje na pomůcky
- výdaje na vzdělávání pedagogických pracovníků
- výdaje na ochranné prostředky
b) Příspěvek od zřizovatele
- příspěvek na provoz
- investice
c) Další zdroje
- čerpání z fondů školy
- dary fyzických a právnických osob
1.2. Průběh vzdělávání
1.2.1 Školní vzdělávací program, učební plány, výsledky vzdělávání
- realizace školního vzdělávacího programu
- vhodná struktura nových učebních plánů
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- výsledky vzdělávání
1.2.2 Organizace výchovně vzdělávacího procesu
- rozvrh hodin
- školní řád a klasifikační řád (informační systém vůči žákům a rodičům)
- činnost VP, metodičky prevence a informatiků
- přijímací řízení na gymnázium
1.2.3 Způsob a průběh výuky
- vyučovací a školní klima (Manuál s.80)
- vyučovací formy a metody
- řízení výuky
- členění hodiny
- motivující vyučovací formy a metody
- výuka frontální, skupinová, individuální
- práce s textem, učebnicemi, odbornou literaturou
- využívání pomůcek a výukových programů
- interakce a komunikace mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem
- individuální přístup k žákům
- péče o problémové žáky a o talentované žáky
- individuální vzdělávací plány
- laboratorní práce v přírodovědných předmětech
1.2.4 Aktivity mimo pravidelné vyučování
- zájmové kroužky
- mimoškolní aktivity,
- soutěže a olympiády
- exkurze, výlety
1.3 Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
1.3.1 Spolupráce školy s rodiči
- školská rada
- Sdružení přátel Záklasdní školy a gymnázia města Konice, z.s.
- třídní schůzky a „Dny otevřených dveří“
- individuální konzultace s VP a vedením školy
- výchovná komise
- spokojenost rodičů s prací školy
1.3.2 Škola a město, škola a region
- školská rada
- práce učitelů v zastupitelstvu města
- prezentace školy na veřejnosti, články ve Zpravodaji města Konice
- setkání absolventů základní školy a gymnázia s vedením města
1.4 Výsledky vzdělávání žáků a studentů
- utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
- výchovně-vzdělávací výsledky v I. a II.pololetí a jejich srovnání s předchozími roky
- testování žáků
- výsledky soutěží a olympiád
- žákovské a studentské práce
- problémoví žáci a neprospívající žáci
- výchovná opatření
- výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a na vysoké školy a vyšší odborné školy :
vhodná volba povolání vzhledem k dispozicím a zájmům absolventů základní školy
podíl absolventů gymnázia pokračujících ve studiu na VŠ a VOŠ – studium na typu VŠ
vzhledem k zájmům studentů
1.5 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
1.5.1 Organizace činnosti a provozu školy
- organizační struktura školy
- informační systém
- poradní a metodické orgány
- vnitřní směrnice
1.5.2 Systém vedení a hodnocení pracovníků
- vedení pedagogických pracovníků
- vedení začínajících a nekvalifikovaných pracovníků
- hospitační a kontrolní činnost
- hodnocení pracovníků
- další vzdělávání pedagogických pracovníků
1.6 Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

2) Cíle a kritéria autoevaluace
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2.1 Cílem autoevaluace je vyhodnocení stavu v určených oblastech. Získané informace budou sloužit jako zpětná
vazba, pomocí níž budou vyvozeny kroky vedoucí ke zvýšení efektivity a kvality procesu vzdělávání, případně k
odstranění chyb a nedostatků.
2.3 Kritéria a dílčí cíle eutoevaluace
- příznivé a motivující klima ve škole a ve vyučování
- vhodná volba povolání vzhledem k dispozicím a zájmům většiny absolventů základní školy
- podíl absolventů gymnázia pokračujících ve studiu na VŠ a VOŠ - nejméně 90%
- individuální péče o jednotlivé žáky
(doučování, příprava na přijímací zkoušky, příprava na soutěže a olympiády)
- spokojenost většiny rodičů s prací školy

3) Nástroje evaluace

- evaluace prostřednictvím specializovaných firem
- evaluace prostřednictvím státních testů pro žáky 5. a 9.r. ZŠ a NG a pro maturující ročník
- analýza výsledků přijímacího řízení
- účasti v soutěžích a olympiádách a rozbor jejich výsledků
- analýza výsledků vzdělávání
- školní dotazníky (vedení školy, metodik prevence, vých. poradce, třídní učitelé, učitelé)
- hospitace, tematické a časové plány
- individuální rozhovory vyučujících a vedení školy s žáky a s jejich zákonnými zástupci
- rozhovory vedení školy s pedagogy
- portfolio žáků

4) Časové rozvržení evaluačních činností

Průběžně:
- hospitační činnost
- rozhovory s žáky, zákonnými zástupci, pedagogy
- školní dotazníky
První čtvrtletí
- analýza výsledků přijímacího řízení absolventů gymnázia
- tematické a časové plány
- Druhé čtvrtletí
- individuální péče o žáky - zájmová činnost, doučování
- výsledky vzdělávání - čtvrtletní – problémy v prospěchu a vzdělávání, talentovaní žáci
- individuální péče o žáky – příprava k soutěžím a olympiádám
- volba povolání – individuální pohovory
- hospitační činnost
- analýza výsledků vzdělávání za 1.pololetí
- kontrola plnění ŠVP
Třetí čtvrtletí
- sledování portfolia žáků
- individuální rozhovory s maturujícími studenty – strategie přijímacího řízení
- kontrola plnění ŠVP
- hodnocení výsledků vzdělávání - čtvrtletní
Čtvrté čtvrtletí
- individuální rozhovory
- CERMAT: „maturita nanečisto“, státní maturitní zkoušky
- analýza výsledků vzdělávání za 2.pololetí
- kontrola plnění ŠVP
- účasti v soutěžích a olympiádách a rozbor jejich výsledků
- analýza výsledků přijímacího řízení absolventů základní školy
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3 Charakteristika ŠVP

3.1 Zaměření školy

Školní vzdělávací program naší školy nese název Škola konického regionu. Tento název vyjadřuje nejvýraznější
specifikum školy, kterým je její regionální charakter, jenž vyplývá z jedinečného propojení dvou druhů škol, a to
základní školy a osmiletého gymnázia.
    Škola je zajímavá pro celý region i tím, že disponuje bohatým zázemím pro sportovní aktivity, jako jsou
atletika, míčové hry, ale i bruslení a hokej. Nezřídka plní povinnou školní docházku na konické škole i ti žáci,
kteří nepatří do spádové oblasti školy, ale vybírají si naši školu pro svůj zájem o studium na gymnáziu nebo
proto, že je škola zaujala svými možnostmi právě pro sportovní nebo jiné vyžití.
    Spojení základní školy a gymnázia může na jedné straně přinášet určitá rizika vyplývající z velkého věkového
rozdílu žáků různých stupňů škol, na straně druhé však přináší do života školy větší bohatost a rozmanitost.

Profilace a priority základní školy
    Základní  škola  je  otevřena  všem žákům,  kteří  plní  povinnou školní  docházku.  Patří  mezi  ně  i  žáci  se
speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou sice integrováni ve třídním kolektivu, avšak je jim věnována péče
i mimo pravidelnou výuku v reedukačních kroužcích.
    Zvláštní pozornost věnujeme žákům prvního ročníku a žákům vycházejícím. V případě našich nejmladších
žáků  se  snažíme  o  to,  aby  přechod  z  předškolního  vzdělávání  ke  vzdělávání  základnímu  proběhl  co
nejpřirozeněji. Vycházejícím žákům zase připravujeme takový program, který jim v co největší míře pomůže v
jejich profesní orientaci, a to samozřejmě nejen v posledním ročníku, ve kterém plní povinnou školní docházku.
Do programu profesní orientace patří jak exkurze, besedy se zástupci středních škol, návštěva burzy škol, tak
i poradenská odpoledne, která organizuje výchovná poradkyně pro žáky a jejich zákonné zástupce.
    V učebním plánu základní  školy jsou dotovány základní  předměty,  tedy český jazyk,  anglický jazyk a
matematika.  Jako další cizí jazyk je vyučován jazyk německý.

Profilace a priority gymnázia
    Osmileté gymnázium má již ze své povahy regionální charakter, je tedy otevřeno všem žákům našeho regionu,
kteří mají o studium na gymnáziu. Konický region patřil a stále patří mezi oblasti s nejnižší vzdělaností, založení
první střední školy v Konici v roce 1993 proto sleduje jako jeden z primárních cílů zvýšení vzdělanosti v tomto
regionu.
    Hlavním cílem studia na gymnáziu je příprava studentů ke studiu na vysokých školách. Vývoj ukázal, že
založení  gymnázia  bylo  správným  rozhodnutím,  neboť  vystihlo  obecné  trendy  v  naší  společnosti:  počet
vysokoškoláků v ČR se za posledních deset let zdvojnásobil, největší podíl z nich tvoří absolventi gymnázia.
    Gymnázium má všeobecný charakter, což umožňuje studentům výběr z široké škály vysokoškolských oborů.
Naši  absolventi  studují na vysokých školách i vyšších odborných školách disciplíny lékařské i ekonomické,
humanitní i přírodovědné, právnické, pedagogické i technické.
    Pomocí časové disponibilní dotace podporujme výuku cizích jazyků, dále posilujeme výuku českého jazyka,
matematiky a informatiky. Jazyková a informační gramotnost i dobré znalosti z českého jazyka a matematiky
jsou nezbytným předpokladem pro další úspěšné studium na vysokých školách i pro uplatnění v praxi. Tolik
potřebnou profilaci získají studenti volbou volitelných předmětů, klíčovou roli přitom hrají volitelné předměty v
posledním ročníku, které dotujeme třemi hodinami týdně a které ve formě seminářů připravují studenty nejen k
maturitním zkouškám, ale především k přijímacím zkouškám na VŠ a VOŠ.
    K výuce jazyků: „prvním“ cizím jazykem je jazyk anglický. Jako další cizí jazyk je vyučován německý jazyk.
Ve  formě  zájmového  kroužku  nebo  nepovinného  předmětu  nabízíme  i  výuku  dalších  cizích  jazyků,  např.
francouzského, španělského nebo latinského.

    K bohatšímu životu školy přispívají aktivity mimo pravidelné vyučování. Patří k nim činnost školního klubu,
dále  pak  aktivity  zájmových  kroužků,  akce  kulturního,  vzdělanostního,  výchovného,  ekologického  nebo
sportovního charakteru, jako jsou např.  návštěvy divadelních a filmových představení, poznávací zájezdy do
Prahy, lyžařské a turistické kurzy, akce ke Dni Země, besedy a přednášky, výměnné pobyty mezi našimi žáky a
žáky německé školy z Bopfingenu, poznávací zájezdy do Anglie apod.
    Další významnou skupinu aktivit představují soutěže, olympiády a středoškolská odborná činnost - obvykle
navazují  na zájmovou činnost  a  slouží  nejen k aktivizaci  a  motivaci  žáků bez ohledu na jejich nadání,  ale
představují i možnost pro rozvoj zájmů a schopností talentovaných žáků.

Další aktivity školy
  K bohatšímu životu školy přispívají aktivity mimo pravidelné vyučování. Patří k nim činnost školní družiny a
školního  klubu,  dále  pak  aktivity  zájmových  kroužků,  akce  kulturního,  vzdělanostního,  výchovného,
ekologického  nebo  sportovního  charakteru,  jako  jsou  např.  návštěvy  divadelních  a  filmových  představení,
poznávací zájezdy do Prahy, lyžařské a turistické kurzy, akce ke Dni Země, besedy a přednášky, výměnné pobyty
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mezi našimi žáky a žáky německé školy z Bopfingenu, poznávací zájezdy do Anglie, kontakty se školami a žáky
jiných zemí EU v rámci programu e-Twinning.
  Další významnou skupinu aktivit představují soutěže, olympiády a středoškolská odborná činnost - obvykle
navazují  na zájmovou činnost  a  slouží  nejen k aktivizaci  a  motivaci  žáků bez ohledu na jejich nadání,  ale
představují i možnost pro rozvoj zájmů a schopností talentovaných žáků.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

3.2.1 Úvod

Školský  vzdělávací  program základní  školy  a  nižšího  gymnázia  vychází  z  pojetí  a  cílů  RVP pro  základní
vzdělávání. Hlavním cílem základního vzdělávání je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka a rozvíjení jeho
klíčových kompetencí (KK).
    Jedním z dominantních znaků současnosti je tzv. globalizace, srůstání ekonomik a kultur. Ukazuje se, že
rozhodujícím  faktorem  dalšího  vývoje  již  nejsou  suroviny  nebo  stroje,  ale  informace,  přesněji  schopnost
informace nalézt,  aplikovat  je  a  tvůrčím způsobem je dále rozvinout,  a  to  ve prospěch nejen jedince,  ale  i
společnosti. Podmínkou takového přístupu proto není jen vzdělanost, ale i odpovědnost a mravnost nebo ještě
přesněji: především odpovědnost a mravnost. Hovoří se proto nejen o společnosti vzdělanostní, informační, ale i
o občanské. Proto je prioritou naší školy nejen vzdělávání, ale i výchova, tedy komplexní rozvoj osobnosti žáka
a rozvíjení jeho KK.
    V čem tkví hlavní smysl výchovných a vzdělávacích strategií? Učivo není chápáno jako cíl sám o sobě, nýbrž
jako prostředek k rozvoji osobnosti žáka a jeho KK. To však nesmí vést k dalšímu extrému: neznalosti. Cílem
naší školy je proto udržet rovnováhu mezi požadavky na rozvoj osobnosti a KK a požadavky na získání potřebné
úrovně znalostí. Důraz přitom budeme klást na ty znalosti a dovednosti, které jsou spjaty s běžným životem a
praxí.
    Ve výuce zvyšujeme podíl efektivních strategií, jako je např. skupinové a projektové vyučování, kterým se
vedou žáci k týmové práci, řešení problémových úloh, činnostní vyučování postavené na objevitelské metodě,
práce s textem, kritické čtení a psaní apod.
  O účinnosti uvedených nás přesvědčují výsledky průzkumů, které ve zkratce vyjadřuje i jedno staré čínské
přísloví:
Řekni a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nechej mne to dělat a já pochopím.

3.2.2 Konkrétní výchovné a vzdělávací strategie

I. Kompetence k učení
- vedeme žáky k sebereflexi, k uvědomění si sebe sama, svých možností a k jejich seberealizaci
- vedeme žáky k hledání a užívání efektivních a vhodných metod učení
- vedeme žáky k sebehodnocení, ke kritickému zhodnocení svých výsledků učení
- vedeme žáky k pochopení smyslu učení v celém jejich životě
- uplatňujeme takové metody výuky ("objevitelská metoda"), v nichž žák prožívá radost z poznávání a učení
- uplatňujeme takové formy výuky, při nichž žák pracuje samostatně nebo ve skupině
- zadáváme žákům zajímavé úkoly, úkoly ze života a praxe
- klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací
- podporujeme účast žáků v soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti

II. Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky problémy rozpoznat, analyzovat, navrhovat a realizovat jejich řešení a provádět vyhodnocení 
realizovaného řešení
- v motivační části vyučovacích hodin a ve vlastní výuce využíváme problémové úlohy a otevřené otázky
- ve výuce uplatňujeme úkoly z praxe a z běžného života
- učíme žáky k vyhledávání informací ze všech možných zdrojů
- vedeme žáky k účasti v soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti
- vedeme žáky k prezentaci svých názorů a výsledků práce

III. Kompetence komunikativní
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- vedeme žáky k tomu, aby své myšlenky a názory formulovali výstižně, souvisle a v logickém sledu, a to v 
ústním i písemném projevu
- povedeme žáky k tomu, aby rozuměli různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, gest a jiných 
informačních a komunikačních prostředků
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
- učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor
- učíme žáky naslouchat jiným
- komunikujeme se školami a jejich žáky v regionu i v zahraničí, např. prostřednictvím programu e-Twinning

IV. Kompetence sociální a personální
- ve výuce budeme uplatňovat skupinové práce a projekty, ve kterých se budou žáci učit spolupracovat s 
ostatními a přijímat různé role
- budeme podporovat vzájemnou pomoc při učení a různých aktivitách
- žáky budeme vést k tomu, aby respektovali dohodnutá pravidla chování, na jejichž formulaci se sami podílejí
- povedeme žáky k tomu, aby si vytvářeli pozitivní představu o sobě samém
- budeme podporovat sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj

V. Kompetence občanské
- povedeme žáky k práci ve třídní a školní samosprávě, které budou sloužit jako modely fungování demokracie
- povedeme žáky k uvědomělému respektování školního řádu, který obsahuje nejen povinnosti, ale i práva
- budeme podporovat spolupráci s jinými školami v rámci výměnných pobytů
- povedeme žáky k pochopení základních ekologických a environmentálních problémů
- povedeme žáky k třídění odpadů
- budeme učit žáky chovat se odpovědně v možných krizových situacích

VI. Kompetence pracovní
- povedeme žáky k pochopení a respektování pravidel, která slouží k ochraně zdraví
- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a k posouzení jejich možností při profesní orientaci
- budeme organizovat poradenská odpoledne pro žáky a jejich zákonné zástupce
- organizací exkurzí a besed budeme pomáhat žákům při jejich volbě povolání
- k profesní orientaci budeme přispívat i nabídkou volitelných předmětů a zájmových kroužků

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích
možností  nebo  k  uplatnění  a  užívání  svých  práv  na  rovnoprávném  základě  s  ostatními
potřebuje poskytnutí podpůrných opatření členěných do pěti stupňů.
Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními vychází škola z indivi-
duálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapo-
jení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální 
možnosti a schopnosti.
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení
na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).  Podpůrná opatření  druhého až pátého stupně jsou
uplatňována pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a indivi-
duálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávání podle Školního vzdělávací 
programu základní školy jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je ŠVP podkladem pro tvorbu IVP.
Očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně vzdělávací obsah mohou být na doporučení ŠPZ uprave-
ny tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby 
vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od
třetího  stupně  podpory,  je  pro  tvorbu  IVP využívána  minimální  doporučená  úroveň  pro  úpravy
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV s  přihlédnutím ke SVP žáka.
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Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vý-
chovným poradcem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů. Oba plány se vyhotovují v písemné 
podobě. Přípravu a vyhodnocování  PLPP a IVP koordinuje výchovný poradce, který rovněž or-
ganizuje schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy a žákem a komunikuje s poradenským zařízením.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole zařazovány 
v souladu s konkrétními doporučeními školského poradenského zařízení a přiznaným stupněm podpo-
ry předměty speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence.

3.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho indivi-
duální možnosti. Toto platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Za 
mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení 
schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednot-
livých oblastech rozumových schopností44.
Pro podporu nadání a mimořádného nadání žáků využívá škola podpůrných opatření podle indivi-
duálních vzdělávacích potřeb žáků, případně individuální vzdělávací plán.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a indivi-
duálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka.

Plán pedagogické podpory nadaného a mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel nebo učitel 
konkrétního předmětu ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními učiteli.
Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat také podle individuálního vzdělávacího 
plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu školy, závěrů psychologického a speciálně 
pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
Plán pedagogické podpory nadaného a mimořádně nadaného žáka i individuální vzdělávací plánu se 
vyhotovují v písemné podobě.
Přípravu a vyhodnocování  PLPP a IVP koordinuje výchovný poradce, který rovněž organizuje schůz-
ky s rodiči, pedagogy, vedením školy a žákem a komunikuje s poradenským zařízením.
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3.5. Začlenění průřezových témat na základní škole

Průřezová  témata  prostupují  celým  vzděláváním.  V  přehledech  je  uvedeno  rozložení
tématických okruhů v jejich základním rozsahu na 1. a 2.st.ZŠ a na nižším gymnáziu.

1.stupeň ZŠ

Průřezové téma 1: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Toto průřezové téma je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Uskutečňuje se 
prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí.

Tematické 
okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Osobnostní
rozvoj

Int
Člověk a jeho
svět
Český jazyk

Int
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk

Int
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk

Int
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk

iInt
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk

Sociální 
rozvoj

Int
Český jazyk

Int
Český jazyk

Int
Český jazyk

Morální
rozvoj

Int
Člověk a jeho
svět
Český jazyk
Pracovní 
činnosti

Int
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk
Pracovní 
činnosti

Int
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk
Pracovní 
činnosti

Int
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk
Pracovní 
činnosti

Int
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk
Pracovní 
činnosti

Průřezové téma 2   :   VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Toto průřezové téma má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti Má umožnit 
žákovi řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na
zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a 
demokratických způsobů komunikace
Při jeho realizaci je užitečné vycházet z reálných životních  situací.

Tematické 
okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník   5. ročník

Občanská
společnost

a škola

Int
Člověk a 
jeho svět

Int
Člověk a 
jeho svět

Int
Člověk a 
jeho svět

Int
Člověk a jeho 
svět

Int
Člověk a 
jeho svět

Občan,
občanská

společnost a
stát

Int
Člověk a jeho 
svět

Int
Člověk a 
jeho svět

Formy
participace
občanů v

politickém
životě

Int
Člověk a 
jeho svět

Principy
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demokracie
jako formy

vlády
a způsobu

rozhodování

Int
Člověk a jeho 
svět

Int
Člověk a 
jeho svět

Průřezové téma 3  :
VÝCHOVA  K  MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH  SOUVISLOSTECH
Toto průřezové téma podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění, rozvíjí vědomí 
evropské identity při respektování identity národní. Podporuje ve vědomí a jednání žáků 
tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, 
uplatňování práva a osobní zodpovědnost.
Tematické okruhy podněcují zájem žáků o Evropu a svět.

Tematické
okruhy

3. ročník 4. ročník 5. ročník

Evropa a svět nás
zajímá

Int
Člověk a jeho svět
Český jazyk

Int
Člověk a jeho svět
Český jazyk

Int
Člověk a jeho svět
Informatika

Objevujeme Evropu
a svět

Int
Člověk a jeho svět

Int
Člověk a jeho svět

Int
Člověk a jeho svět

Jsme Evropané
Int
Člověk a jeho svět

Int
Člověk a jeho svět

Int
Člověk a jeho svět
Anglický jazyk

Průřezové téma 4   :   MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Toto průřezové téma umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich 
tradicemi a hodnotami.
Tematické okruhy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují aktuální dění v místě školy, 
současnou situaci
ve společnosti.

Tematické
okruhy

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

Kulturní
diference

Int
Člověk a 
jeho svět

Int
Český jazyk
Anglický 
jazyk

Lidské vztahy

Int
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk

Int
Člověk a 
jeho svět
Český jazyk

Etnický původ
Int
Člověk a 
jeho svět
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Multikulturali
ta

Int
Český jazyk
Anglický 
jazyk

Int
Hudební 
výchova
Výtvarná 
výchova

Int
Český jazyk
Anglický 
jazyk

Int
Český jazyk
Anglický 
jazyk

Int
Český jazyk
Anglický 
jazyk

Princip
sociálního

smíru
a solidarity

Int
Člověk a 
jeho svět

Průřezové téma 5   :   ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Toto průřezové téma vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a 
životního prostředí, k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého 
jedince.
Tematické okruhy umožňují pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, 
k uvědomění si základních  podmínek života a odpovědnosti současné generace za život 
v budoucnosti.

Tematické
okruhy

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

Ekosystémy
Int
Člověk a jeho 
svět

Int
Člověk a jeho 
svět

Základní
podmínky

života

Int
Člověk a 
jeho svět
Pracovní 
činnosti

Int
Člověk a jeho 
svět
Pracovní 
činnosti

Int
Člověk a jeho 
svět
Pracovní 
činnosti

Lidské
aktivity

a problémy
životního
prostředí

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země

Vztah
člověka

k prostředí

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země

PRO
Den Země

Průřezové téma 6   :   MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Toto průřezové téma má žáka vybavit základní úrovní mediální gramotnosti. Má vést 
k získání schopnosti analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit 
jejich komunikační záměr ( informovat, přesvědčit, manipulovat pobavit ? ). Média jsou 
důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na 
utváření životního stylu a kvalitu života vůbec.
Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných 
sdělení a na  schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality 
( zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska  
účelnosti nabízených informací …).
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Tematické okruhy
receptivních činností

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

Int
Český jazyk

Int
Český jazyk

Int
Český jazyk

Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality

Int
Český jazyk

Int
Český jazyk

Stavba mediálních sdělení
Int
Český jazyk Int

Český jazyk

Vnímání autora
mediálních sdělení

Int
Český jazyk

Int
Český jazykt

Fungování a vliv médií
ve společnosti

Int
Český jazyk
Člověk a jeho 
svět

Int
Český jazyk
Člověk a jeho 
svět

Tem. okruhy
produktivních

sdělení

Tvorba mediálního sdělení
 
Int
Informatika

Práce v realizačním týmu Int
Český jazyk
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2.stupeň ZŠ

  Základní  formou  jejich  realizace  je  na  2.st.ZŠ  a  na  nižším gymnáziu  integrace  (INT),
doporučenou formou jsou projekty.

PT: Osobnostní a sociální výchova
Integrace/ Ov

Tematické okruhy  6.r.       7.r.  8.r. 9.r.
Osobnostní rozvoj

  Int/Ov
Sociální rozvoj   

  Int/Ov
Morální rozvoj

  Int/Ov

PT: Výchova demokratického občana
Integrace/Ov

Tematické okruhy 6.r. 7.r.  8.r. 9.r.
Občanská společnost a 
škola

Int/Ov    

Občan, občanská 
společnost a stát Int/Ov
Formy participace občanů 
v politickém životě Int/Ov
Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování

Int/Ov

PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Integrace/Ov, D

Tematické okruhy 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
Evropa a svět nás zajímá Int/Ov Int/Ov

Objevujeme Evropu a svět Int/Ov

Jsme Evropané Int/Ov

Int/D
Int/D

Int/Ov
Int/D
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PT: Multikulturní výchova
Integrace/ Sv, D, Cj

Tematické okruhy  6.r. 7.r.  8.r. 9.r.
Kulturní diference Int/Ov Int/Ov

Int – D
Lidské vztahy Int/Ov

Int - Nj
Etnický původ Int/Ov
Multikulturalita Int/Ov

Int/Aj
Int/Nj Int/Aj,Nj

Princip sociálního
smíru a solidarity

Int/Ov

PT: Environmentální výchova
Integrace/ Bio, Ch, Fy, Ov
Tematické okruhy  6.r. 7.r.  8.r. 9.r.
Ekosystémy Int/Př Int/Př Int/Př

Int/Ch
Základní podmínky 
života

Int/Př Int/Př
Int/Ch

Int/Př

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Int/Př Int/Fy Int/Př
Int/Ch
Int/Fy

Vztah člověka 
k prostředí

Int/Př Int/Př
Int/Ch

PT:Mediální výchova
Integrace/Čj, Ov
Tematické okruhy 6.r.  7.r. 8.r.  9.r.
A) Tematické okruhy
Receptivních činností
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení 
(MS)

Int/Čj Int/Ov

Interpretace vztahu MS 
a reality

Int/Čj Int/Čj
Int/Ov

Stavba MS Int/Čj Int/Ov

Vnímání autora MS Int/Čj
Int/Ov

Int/Čj

Fungování a vliv médií 
ve společnosti

Int/Čj
Int/Ov

Int/Čj

B) Tematické okruhy 
produktivních činností
Tvorba MS Int/Čj Int/Ov Int/Čj
Práce v realizačním 
týmu

Int/Ov Int/Čj
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4. Školní učební plány ZŠ

Školní učební plán pro 1. – 5. ročník základního vzdělávání
podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Vzdělávací oblast
Vyučovací
předmět

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5.r.
Celkem
hodin

Disponi-
bilní

hodiny

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český jazyk a 
literatura

9 9 9 8 7 42 9

Anglický jazyk - - 3 3 3 9 -
Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 5 5 5 5 24 4

Informační a 
komunikační 
technologie

Informatika - - - - 1 1 -

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 3 3 4 14 2

Umění a kultura
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 -
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 -

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 3 2 2 2 11 1
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 -

Celková povinná
dotace  v ročníku:

20 22 25 25 26 118 16

           
Český jazyk
V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na
komunikační a slohovou výchovu, jazykovou a literární výchovu.
Předmět je v 1.,2., 3.a 4. ročníku posílen o  hodiny z disponibilní časové dotace k realizaci 
průřezových témat a k uplatňování alternativních vyučovacích metod, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí.
Matematika
Předmět je ve 2.- 5. ročníku  posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.

Člověk a jeho svět
Předmět je posílen v 3.a 5. ročníku hodinami z disponibilní  časové dotace k realizaci průřezových
témat.

Výchova ke zdraví
Vzdělávací obsah je zařazen do předmětu Člověk a jeho svět.

Tělesná výchova
Ve 2.a ve 3. ročníku probíhá výuka plavání, proto je předmět ve 2. ročníku posílen o 1 vyučovací 
hodinu z disponibilní časové dotace.
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Školní učební plán pro 6. - 9. ročník ZŠ

Vzdělávací oblast Vzdělávací obory
Vyučované
předměty

6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
Celk.
hodin

Dispon.
hodin

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český jazyk a literatura Český jazyk a lit. 5 5 5 5 20 5

Cizí jazyk

Anglický jazyk 4 3 3 4 14 2

DCJ: Německý 
jazyk

  0  0  3  3  6 0

Člověk a společnost

Dějepis Dějepis 2 2 2 2

14 2Výchova k občanství a ke 
zdraví

Občanská 
výchova

1 2 2 1

 Matematika a její 
aplikace

Matematika a její 
aplikace

Matematika 5 5 5 5 20 5

Člověk a příroda

Fyzika Fyzika 1 2 2 2

25 3
Zeměpis Zeměpis 2 2 2 1

Přírodopis Přírodopis 2 2 2 1

Chemie Chemie 0 0 2 2

Umění a kultura

Hudební výchova
Hudební 
výchova

1 1 1 1

10 0

Výtvarná výchova
Výtvarná 
výchova

1 2 1 2

Informační a 
komunikační technologie

Informační a 
komunikační technologie

Informatika a 
výp. technika

1 1 0 0 2 1

Člověk a svět práce Člověk a svět práce
Praktické 
činnosti

1 1 0 1 3 0

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0

Volitelné předměty Volitelné předměty: 0 0 0 0 0 0

  

       

       

       

       

Celkem 
v ročníku

28 30 32 32 122 18

Poznámky:
1) Další cizí jazyk je zařazen od 8.r.do 9.r. po 3 hod., jeho celková dotace činí 6 hodin.
2) Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je integrován do vyučovacích předmětů Občanská 
výchova (1 hod.) a Přírodopis (1 hod.).
K jeho realizaci je použita časová dotace v celkové výši 2 hodin, kterou je navýšena časová dotace vyučovacích 
hodin Občanská výchova (1 hodina) a Přírodopis (1 hodina).
3) Využití disponibilní časové dotace:
Český jazyk a literatura: 6. roč. - 2 h, 7. až 9. roč. - po 1 h 
Anglický jazyk: 6. roč. - 1 h, 9. roč. - 1 h
Dějepis: 7. roč. - 1 h, 8. roč. - 1 h
Matematika: 6. roč. - 2 h, 7. až 9. roč. - po 1 h
Fyzika: 7. roč. - 1 h
Zeměpis: 8. roč. - 1 h
Chemie: 9. roč. - 1 h
Informatika a výpočetní technika: 6. roč. - 1 h
5) Nepovinné předměty se otevírají podle zájmů žáků a finančních možností školy.
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5. Učební osnovy

5.1. Matematika a její aplikace

5.1.1. Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací  předmět se jmenuje Matematika.  Patří  do vzdělávací  oblasti  Matematika a  její
aplikace  z  RVP ZV.  Vzdělávací  oblast  je  současně  vzdělávacím  oborem.  Matematika  se
vyučuje po celou dobu studia.
    Výuka Matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů
reálného  světa,  napomáhá  rozvoji  abstraktního  a  analytického  myšlení,  rozvíjí  logické
usuzování. Vzdělávací cíle odrážejí současné pojetí vzdělávacího procesu a rozvíjí schopnost
pracovat  s  informacemi,  dovednost  formulovat  a  argumentovat.  Výuka  Matematiky
zohledňuje současný rozvoj výpočetní techniky.
    Časové vymezení předmětu:
Týdenní hodinová dotace:
- 1. ročník 4 hodiny
- 2. ročník 5 hodin
- 3. ročník 5 hodin
- 4. ročník 5 hodin
- 5. ročník 5 hodin
- 6. ročník 5 hodin
- 7. ročník 5 hodin
- 8. ročník 5 hodin
- 9. ročník 5 hodin
  Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá po celých 9 let.
Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, dle aktuální potřeby jsou některé hodiny
vyučovány v počítačové učebně. Během studia škola nabízí následující tradiční aktivity:
- Matematická olympiáda
- Matematický klokan
- Pythagoriáda

Výchovné a vzdělávací strategie:
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají tyto metody , postupy a formy
práce:
Kompetence k učení
Učitel:
- do výuky zařazuje různé metody práce-rozhovor, skupinová práce, samostatná práce, řízená
diskuse tak, aby žák pod jeho vedením dokázal řešení příkladu vysvětlit ostatním žákům
- zadává problémové úlohy, které žák řeší z více hledisek,vyžaduje slovní komentář při řešení
příkladů
- zadává samostatné a skupinové práce, v nichž si žáci sami, eventuelně ve skupince hledají
případné chyby
- při řešení příkladů vyžaduje zápis pomocí vhodné matematické symboliky,
-  vyžaduje,  aby geometrické úlohy žáci zakreslovali  ve volném rovnoběžném promítaní  a
pomocí náčrtů a aby je dokázali slovně popsat
- vybízí k vyhledávání informací a k jejich pochopení a propojení
- vychází z bezprostřední zkušenosti dětí
Kompetence k řešení problému
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Učitel:
-  při  výkladu nového učiva a  při  řešení  příkladů postupuje od jednoduššího problému ke
složitějšímu tak, aby žáci sami mohli některé matematické věty vyvodit a zformulovat
- pomocí vhodných úloh, přiměřených věku žáků, vyžaduje důkladnou matematickou analýzu
problémové situace
- požaduje odhad a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám při
řešení vhodných příkladů
- kladením problémových otázek žáci nalézají různé způsoby řešení příkladů
- vytváří prostor pro individuální řešení a samostatnou práci žáka
- vede žáky k vytrvalosti a trpělivosti při řešení problémů
Kompetence komunikativní
Učitel:
- při řešení příkladů a slovních úloh vyžaduje přesnou formulaci, užívání vhodné terminologie
a matematické symboliky
-  při  řešení  příkladu  vyžaduje,  aby  žáci  dokázali  daný  problém slovně  přeformulovat  do
matematické terminologie, aby se naučili číst slovní úlohy s porozuměním a dokázali slovně
interpretovat matematický výsledek
- nabízí žákům různé typy textů s kterými pracují
- podněcuje k jasnému vyjadřování názorů a skýtá možnost učit se argumentovat
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazuje práci v týmu, kde žák uplatní své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti,
učí se toleranci k jiným názorům, kriticky vyhodnocuje navržený postup a spolupracuje s
ostatními při řešení příkladů
- zadává úkoly z praxe, které vedou k aktivní diskusi, sebekritice, obhajobě svého stanoviska
- pomáhá rozvíjet schopnost empatie
Kompetence občanské
Učitel:
- hodnocením a povzbuzováním podporuje snahu žáků
- vyžaduje plnění domácích úkolů
-  skýtá  možnost  seznámit  se  základními  ekologickými  souvislostmi  a  environmentálními
problémy
Kompetence pracovní
- vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- směřuje k tomu, aby se naučili bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení a
dbali při tom na ochranu svého zdraví i zdraví druhých
- povzbuzuje žáka k využívání znalostí a zkušeností v jiných vzdělávacích oblastech
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1. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Výstupy učivo

OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL  

 čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do 20, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti

čte a zapisuje čísla 0 - 20
porovnává čísla a soubory prvků s 
počtem prvků do 20-ti
užívá a zapisuje vztahy rovnosti a 
nerovnosti

 provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s přirozenými 
čísly v jednoduchých případech

sčítá a odčítá čísla v oboru 0 - 20
 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace

používá sčítání a odčítání při 
řešení praktických situací
řeší slovní úlohy vedoucí k 
porovnávání čísel v oboru 0 - 20
řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání
a odčítání čísel v oboru 0 - 20 bez 
přechodu desítky
řeší slovní úlohy vedoucí ke 
vztahům o n-více(méně) v 
probíraném oboru

 používá přirozená čísla k 
modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků

spočítá prvky daného konkrétního 
souboru do 20-ti (včetně)
vytvoří konkrétní soubor ( korálky,
kuličky..) s daným počtem prvků 
do 20-ti (včetně)

ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ,   
ČÍSELNÁ OSA  

rozklady čísel do 20
přirozená čísla do 20- numerace
vztahy o několik více, o několik méně
sčítání a odčítání pamětné i písemné 0 - 20
jednoduché slovní úlohy ze života řešené na 
základě manipulace i s věcmi i s penězi
slovní úlohy se vztahy o několik více, o několik 
méně
slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel 0 až 20
užití znaků nerovnosti >,<,=

vyznačování na číselné ose do 20
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 užívá lineární uspořádání; 
zobrazí číslo na číselné ose

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU

výstupy učivo

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje 
a popíše základní rovinné 
útvary: trojúhelník, čtverec, 
obdélník, kruh nachází v realitě 
jejich reprezentaci

-rozeznává geometrické útvary : 
trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
-v realitě nachází prezentaci těchto
útvarů
-orientuje se v prostoru (vpravo, 
vlevo, před, za )

 rozezná jednoduchá tělesa; 
nachází v realitě jejich 
reprezentaci

-rozeznává geometrické útvary :
 válec, koule
-v realitě nachází prezentaci těchto
útvarů
-

- poznávání rovinných útvarů

- poznávání základních geometrických těles
   např. koule, válec
- porovnávání velikosti útvarů v rovině
- orientace v prostoru (před, za, vedle, vpravo,
  vlevo, dole, nahoře, hned před, hned za)

přesahy

VV (1. ročník): Uplatňování subjektivity; VV (1. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
TV (1. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost

ZÁVISLOTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

Výstupy učivo

JEDNOTKY DÉLKY,HMOTNOSTI A ČASU  

 pozná základní jednotky 
hmotnosti, délky a objemu

zná základní jednotky délky - m
hmotnosti – kg a času – h

základní jednotka délky - 1m
základní jednotka hmotnosti – 1kg
základní jednotka času – 1 h

přesahy

ČS (1. ročník): Lidé kolem nás
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2. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Výstupy učivo

OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL  

 používá přirozená čísla k 
modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků

vytvoří konkrétní soubor ( penězi, 
milimetrovým papírem,..) s daným
počtem prvků do 100
spočítá prvky daného konkrétního 
souboru do 100

 čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do 100, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti

čte a píše trojciferná čísla
porovnává čísla do 100
užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti
zaokrouhluje na desítky a stovky
rozlišuje sudá a lichá čísla

 provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s přirozenými 
čísly v jednoduchých případech

pamětně sčítá a odčítá dvojciferná 
čísla

ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ,   
ČÍSELNÁ OSA  

 čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do 100, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti

čte a píše trojciferná čísla
porovnává čísla do 100
užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti
rozlišuje sudá a lichá čísla

přirozená čísla do 100
porovnávání čísel
přirozená čísla -numerace- vytváření představ 
čísel na základě názoru
čtení a zápis čísel do 100
řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání
zaokrouhlování čísel na desítky
sčítání a odčítání
vytváření jednoduchých slovních úloh k 
jednotlivým typům příkladů na sčítání a odčítání 
(využití při obchodování)
řešení a vytváření slovních úloh na sčítání více 
než dvou čísel a odčítání více než jednoho čísla
sčítání a odčítání řetězců
správné užití závorek při výpočtu
komutativní a asociativní zákony

vyznačování čísel na číselné ose do 100
správný zápis čísla v desítkové soustavě
orientace na číselné ose
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 užívá lineární uspořádání; 
zobrazí číslo na číselné ose

zakreslí obraz daného čísla na 
číselné ose
rozloží číslo

NÁSOBILKA  

 ovládá násobení 1-5

 ŘEŠÍ A TVOŘÍ ÚLOHY, VE 
KTERÝCH APLIKUJE A MODELUJE

OSVOJENÉ POČETNÍ OPERACE

PÍSEMNÉ ALGORITMY POČETNÍCH  
OPERACÍ  

 OVLÁDÁ PÍSEMNÝ ALGORITMUS 
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ BEZ 
PŘECHODU PŘES DESÍTKU

názorné zavedení násobilky 0,1,2,3,4,5, které je 
odvozeno z opakovaného přičítání stejných čísel
činnosti vedoucí k pochopení násobilky a jejímu 
procvičování
řady násobků daných čísel
automatizace násobilek
záměna činitelů
užívání násobení a dělení v praktických situacích
řešení a vytváření slovních úloh na násobení a 
dělení v oboru násobilek
řešení a vytváření slovních úloh s využitím 
vztahů n-krát více, n-krát méně
slovní úlohy, které vedou k pochopení úsudku 
několikrát více (s využitím peněz)

písemný algoritmus pro sčítání a odčítání bez 
přechodu

přesahy

ČJ (2. ročník): Psaní; ČS (2. ročník): Lidé a čas; Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

výstupy učivo

ZÁVISLOSTI A JEJICH VLASTNOSTI  

 popisuje jednoduché závislosti z 
praktického života

sleduje jednoduché závislosti na 
čase(příchod, odchod ,...)

JEDNOTKY ČASU, HMOTNOSTI A DÉLKY  

 orientuje se v čase, převádí 
jednotky času

umí základní jednotky času - den, 

sledování jednoduchých závislostí v matematice

orientace v čase
základní jednotky - den, hodina, minuta
poznávání kolik je hodin na hodinách 
ručičkových i digitálních
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hodina, minuta, sekunda
čte, zapisuje a  převádí údaje na 
hodinách (i digitálních)
 

 ORIENTUJE SE V JEDNOTKÁCH 
DÉLKY A HMOTNOSTI

1 m, 1dm, 1cm, 1mm
1 KG

TABULKY  
 doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel

čte, sestavuje a doplňuje tabulky
pro +,-
UŽÍVÁ TABULKOVÉ ZÁPISY V 
PRAXI ( NAPŘ.CENY ZBOŽÍ, 
VZDÁLENOSTI,.)

sledování jednoduchých závislostí na čase 
(změna teploty během dne, příchod a odchod do 
školy,..)

základní jednotka délky - 1m, 1dm, 1cm, 1mm
základní jednotka hmotnosti - 1kg

sčítání a odčítání všech základních jednotek

sestavování a řešení jednoduchých tabulek s 
využitím sčítání a odčítání, násobení a dělení

přesahy

ČS (2. ročník): Lidé a čas

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

Výstupy učivo

GEOMETRIE   V ROVINĚ  

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje
a popíše základní rovinné útvary
; nachází v realitě jejich 
reprezentaci

rozezná, pojmenuje a vymodeluje 
základní rovinné útvary- 
trojúhelník, obdélník, čtverec, 
kruh
nachází v realitě jejich prezentaci

 porovnává velikost útvarů, měří 
a odhaduje délku úsečky

měří, rýsuje s přesností na cm, 
vyznačuje body a krajní body 
úsečky
odhaduje délku úsečky s přesností 
na cm

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V   
ROVINĚ  

 vizuálně rozeznává vzájemnou 
polohu přímek v rovině

geometrické tvary rovinné
kreslení křivých, rovných a lomených čar
bod - označování a modelování
úsečka - modelování a označování
přímka - modelování a označování
označování stran rovinných obrazců a jejich 
vrcholů
úsečka - měření, rýsování dle dané délky, odhad 
délky úsečky

vizuální poznávání přímky rovnoběžné a  
různoběžné
jejich rýsování ve čtvercové síti
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RŮZNOBĚŽNÉ, ROVNOBĚŽNÉ

OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY  

 rozezná a modeluje jednoduché 
souměrné útvary v rovině

POZNÁ, MODELUJE A KRESLÍ VE 
ČTVERCOVÉ SÍTI ROVINNÉ 
OBRAZCE

GEOMETRIE   V PROSTORU  

 rozezná a pojmenuje 
jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozezná a pojmenuje jednoduchá 
tělesa- krychle, kvádr, koule,válec
NACHÁZÍ V REALITĚ JEJICH 
PREZENTACI

dokreslování jednoduchých osově souměrných 
tvarů, obrázků

poznávání základních geometrických těles - 
krychle, kvádr, koule, válec
nacházení v realitě jejich reprezentaci
rozvíjení prostorové představivosti - stavebnice, 
soubory krychlí

přesahy

Pč (2. ročník): Konstrukční činnosti

VV (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti

ČS (2. ročník): Lidé kolem nás
TV (2. ročník): - základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo
do výšky, hod míčkem

3. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Výstupy učivo

OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL  

 používá přirozená čísla k 
modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků

vytvoří konkrétní soubor ( penězi, 
milimetrovým papírem,..) s daným

-posloupnost přirozených čísel do 1 000
-čtení a zápis čísel do 1 000
-porovnávání čísel do 1 000, zápis vztahů pomocí
symbolů
-rozklad čísla v desítkové soustavě
-zaokrouhlování čísel na sta a desítky
-pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, 
majících nejvýše dvě číslice různé od nuly
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počtem prvků do 1 000
spočítá prvky daného konkrétního 
souboru do 1 000

 čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do 1 000, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti

čte a píše trojciferná čísla
porovnává čísla do 1 000
užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti
zaokrouhluje na desítky a stovky
rozlišuje sudá a lichá čísla
sčítá a odčítá do 1000

ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ,   
ČÍSELNÁ OSA  

 užívá lineární uspořádání; 
zobrazí číslo na číselné ose

zakreslí obraz daného čísla na 
číselné ose
ROZLOŽÍ ČÍSLO V DESÍTKOVÉ 
SOUSTAVĚ

NÁSOBILKA  

 umí násobit a dělit

ovládá automatizaci spojů 
násobilek 1 - 10
pamětně násobí dvojciferná a 
trojciferná čísla jednociferným 
číslem
pamětně dělí dvojciferná a 
trojciferná čísla jednociferným 
číslem
umí dělit se zbytkem
řeší slovní úlohy na vztahy n-krát 
více (méně)
PROVÁDÍ ODHAD VÝSLEDKŮ

VLASTNOSTI POČETNÍCH OPERACÍ A   
PÍSEMNÉ ALGORITMY S PŘIROZENÝMI   
ČÍSLY  

 ZNÁ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ ZÁVOREK 
A MATEMATICKÝCH ZÁKONŮ

 provádí písemné početní operace

 písemně sčítá a odčítá dvě 

-pamětné násobení a dělení jednociferným číslem
-sčítání a odčítání čísel do 1 000, odhad 
výsledku, kontrola výpočtu
-násobení a dělení čísel do 1 000, odhad 
výsledku, kontrola výpočtu
-slovní úlohy : vedoucí k porovnávání čísel
provádění početních výkonů s čísly v daném 
oboru s 2 až 3 početními výkony
-sudé a liché číslo
-vztahy o n-více, n-krát více, o n-méně, n-krát 
méně

číselná řada
zápis čísel, čtení čísel
posloupnost přirozených čísel, počítání po 
stovkách, desítkách, jednotkách
číselná osa
rozklad čísla v desítkové soustavě

automatizace spojů násobilek
dělení se zbytkem
násobení a dělení dvojciferných čísel 
jednociferným číslem
pamětné násobení a dělení dvojciferného čísla 
jednociferným mimo obor násobilek

užití závorek
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
distributivní zákon

písemné algoritmy sčítání a odčítání
odhad a kontrola výsledku
písemný algoritmus násobení
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trojciferná čísla (písemné 
algoritmy)

 provádí předběžný odhad výsledku
řešení

 provádí kontrolu svého výpočtu (u 
sčítání záměnou sčítanců, u 
odčítání kontrola sčítání)

 PÍSEMNĚ NÁSOBÍ V OBORU

MAGICKÉ ČTVERCE

 provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s přirozenými 
čísly v jednoduchých případech

pamětně sčítá a odčítá trojciferná 
čísla, ve kterých jsou nejvýše dvě 
číslice různé od 0

SLOVNÍ ÚLOHY  

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace

používá sčítání a odčítání v daném 
oboru při řešení praktických úloh
řeší slovní úlohy na porovnávání 
dvou trojciferných čísel, sčítání a 
odčítání dvou trojciferných čísel, 
na vztahy
o n-více (méně)

- doplňování magických čtverců

řešení a vytváření slovních úloh se dvěma 
různými početními výkony
slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel
ke sčítání a odčítání
ke vztahu o n-více o n-méně
ke vztahu n-krát více n-krát méně
složené slovní úlohy
seznámení s prováděním odhadu předběžného 
výsledku řešení slovních úloh

přesahy

ČJ (3. ročník): Čtení a literární výchova
ČS (3. ročník): Lidé a čas
ČJ (3. ročník): Psaní

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

výstupy učivo

ZÁVISLOSTI A JEJICH VLASTNOSTI  

 popisuje jednoduché závislosti z 
praktického života

sleduje jednoduché závislosti na 
čase(příchod, odchod ,...)

sledování jednoduchých závislostí v matematice
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DIAGRAMY, GRAFY, TABULKY  

 doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel

čte, sestavuje a doplňuje tabulky 
pro +,-,*,:
UŽÍVÁ TABULKOVÉ ZÁPISY V PRAXI

( NAPŘ.CENY ZBOŽÍ, 
VZDÁLENOSTI,..)

ČÍSELNÉ A OBRÁZKOVÉ ŘADY

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace

řeší příklady se závorkami

JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI, OBJEMU  
A ČASU A JEJICH PŘEVODY  

 orientuje se v čase, převádí 
jednotky času

umí základní jednotky času - den, 
hodina, minuta, sekunda
čte, zapisuje a převádí údaje na 
hodinách (i digitálních)

 zná základní jednotky 
hmotnosti, délky a objemu

zná základní jednotky hmotnosti, 
délky a objemu
převádí jednotky délky s užitím 
měnitele 1000,100,10
provádí odhad délky,vzdálenosti

sestavování a řešení jednoduchých tabulek s 
využitím sčítání a odčítání, násobení a dělení
orientování se v diagramech, grafech a jízdních 
řádech

-doplňování a hledání závislostí v číselných a 
obrázkových řadách

jednotky délky: mm,cm, dm, m, km
jednotky hmotnosti: kg, g, t
jednotky objemu: l, hl
jednotky času: sec, min, hod, den
a jejich vzájemné převody

přesahy

ČS(3. ročník): Lidé kolem nás;  (3. ročník): - základy atletiky - rychlý běh, motivovaný 
vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
TV (3. ročník): - plavání - (základní plavecká výuka) - hygiena plavání, adaptace na vodní 
prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky 
sebezáchrany a dopomoci tonoucímu

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

výstupy učivo

GEOMETRIE   V ROVINĚ  
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 rozezná, pojmenuje, vymodeluje 
a popíše základní rovinné 
útvary; nachází v realitě jejich 
reprezentaci

rozezná, pojmenuje a vymodeluje 
základní rovinné útvary- 
trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh
nachází v realitě jejich prezentaci

 rýsuje útvary v rovině

rýsuje útvary v rovině- 
úsečky,přímky, vyznačuje 
polopřímky
určuje vzájemnou polohu dvou 
přímek (rovnoběžky, různoběžky-
průsečík)
kreslí a rýsuje ve čtvercové síti 
rovinné obrazce
vypočítá obvod rovinného obrazce 
sečtením jeho stran

rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině
DÉLKA ÚSEČKY  

 porovnává velikost útvarů, měří 
a odhaduje délku úsečky

měří, rýsuje s přesností na mm, 
vyznačuje body a krajní body 
úsečky
odhaduje délku úsečky s přesností 
na mm

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V  
ROVINĚ  

 ROZEZNÁVÁ VZÁJEMNOU 
POLOHU DVOU PŘÍMEK – 
ROVNOBĚŽKY, RŮZNOBĚŽKY

OBVOD OBRAZCE  

 Vypočítá obvod rovinného 
OBRAZCE SEČTENÍM JEHO STRAN

OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY  

 rozezná a modeluje jednoduché 
souměrné útvary v rovině

pozná, modeluje,kreslí a rýsuje ve 

přímka
polopřímka
kreslení a rýsování rovinných obrazců ve 
čtvercové síti:
trojúhelník
čtverec,obdélník (jejich náčrty kreslené do 
čtvercové sítě)
čtyřúhelník
vzájemná poloha přímek
průsečík přímek
bod ležící na přímce a mimo přímku

měření úseček s přesností na mm
odhad délky úsečky
rýsování úsečky dané délky
přenášení úseček
provádění odhadů délek různých úseček a 
vzdáleností

vzájemná poloha dvou přímek
průsečík dvou různoběžek
vizuální poznání rovnoběžek, různoběžek

měření délek stran rovinných obrazců
výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením 
délek jeho stran

dokreslování osově souměrných útvarů
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čtvercové síti rovinné obrazce

GEOMETRIE   V PROSTORU  

 rozezná, pojmenuje a modeluje 
jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

KRYCHLE, KVÁDR,  KOULE,VÁLEC

poznávání základních útvarů v prostoru
měření délek hran tělesa
modelování staveb tvaru kvádru, krychle
rozvoj prostorové představivosti(stavby z krychlí 
na vrstvy)
stavby dle předlohy

přesahy

VV (3. ročník): Uplatňování subjektivity
VV (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
Pč (3. ročník): Konstrukční činnosti

4. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

výstupy učivo

OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL  

 čte, zapisuje a provádí známé 
početní výkony v oboru do 1 000 
000

 zaokrouhluje a porovnává 
přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených 
čísel

zaokrouhluje čísla na statisíce, 
desetitisíce, tisíce, sta, desítky
porovnává čísla do 1 000 000 a 
řeší příslušné nerovnice
provádí odhad a kontrolu svého 
výpočtu

-posloupnost přirozených čísel do 1 000 000
-čtení a zápis čísel do 1 000 000
-porovnávání čísel do 1 000 000, zápis vztahů 
pomocí symbolů
-rozklad čísla v desítkové soustavě
-zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, 
tisíce, sta a desítky
-pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, 
majících nejvýše tři číslice různé od nuly
-sčítání a odčítání čísel do 1 000 000, odhad 
výsledku, kontrola výpočtu
-násobení a dělení čísel do 1 000 000, odhad 
výsledku, kontrola výpočtu
-slovní úlohy : vedoucí k porovnávání čísel
provádění početních výkonů s čísly v daném 
oboru
s 2 až 3 početními výkony
-sudé a liché číslo
-vztahy o n-více, n-krát více, o n-méně, n-krát 
méně
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ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ,   
ČÍSELNÁ OSA  

 orientuje se na číselné ose

čte,píše a zobrazuje čísla na 
číselné ose
rozkládá čísla v desítkové soustavě

NÁSOBILKA  

 provádí pamětné početní 
operace v oboru přirozených 
čísel

pamětně násobí a dělí čísla
do 1 000 000 (nejvýše se dvěma 
různými číslicemi) jednociferným 
číslem

VLASTNOSTI POČETNÍCH OPERACÍ S   
PŘIROZENÝMI ČÍSLY  

 využívá při pamětném počítání 
komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení

-zná vlastnosti sčítání, odčítání, 
násobení a dělení - zákony:K,A,D
-tyto zákony aplikuje v praxi

PÍSEMNÉ ALGORITMY POČETNÍCH   
OPERACÍ  

1) provádí písemné početní operace v 
oboru přirozených čísel

počítá do 1 000 000 po statisících, 
desetitisících, tisících
písemně sčítá a odčítá ( sčítá 
alespoň 3 čísla, odčítá od jednoho 
čísla dvě čísla, od součtu dvou 
čísel jedno číslo )
písemně násobí jedno a 
dvouciferným činitelem
písemně dělí jednociferným 
dělitelem

KVANTITATIVNÍ VYJÁDŘENÍ ČÁSTI   
CELKU  

 orientuje se v situacích z 
každodenního života, modeluje a
určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomků

-orientace na číselné ose
-rozklad čísla pomocí zápisu v desítkové 
soustavě
-řešení jednoduchých nerovnic s využitím 
číselné osy

-pamětné násobení přes obor násobilky
-pamětné dělení přes obor násobilky

-vlastnosti sčítání a odčítání
vztahy mezi sčítáním a odčítáním
-vlastnosti násobení a dělení
vztahy mezi násobením a dělením
-distributivní zákon
-pořadí početních výkonů
-užívání závorek

-písemný algoritmus násobení jedno a 
dvouciferným činitelem
-písemný algoritmus dělení jednociferným 
dělitelem

-celek, část, zlomek
-čitatel, jmenovatel, zlomková čára
-polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina
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 porovnává, sčítá a odčítá zlomky
se stejným stejným základem v oboru 
kladných čísel

názorně vyznačí polovinu,čtvrtinu 
celku

řeší jednoduché slovní úlohy na 
určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, 
pětiny, desetiny daného počtu

SLOVNÍ ÚLOHY  

 řeší jednoduché praktické slovní 
úlohy a problémy, jejichž řešení 
je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje

            osvojené početní operace v celém
            oboru přirozených čísel

-nestandardní slovní úlohy
-řešení slovních úloh kombinatorické povahy
-slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, 
provádění početních výkonů s čísly v daném 
oboru a na vztahy o n-více(méně),
n-krát více(méně)
-slovní úlohy na dva až tři početní výkony

přesahy

ČJ (4. ročník): Jazyková výchova
ČJ (4. ročník): Čtení a literární výchova
ČJ (4. ročník): Psaní
ČS (4. ročník): Rozmanitost přírody, Lidé a čas 
TV (4. ročník): - základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo
do výšky, hod míčkem

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

výstupy učivo

ZÁVISLOSTI A JEJICH VLASTNOSTI  

 vyhledává, sbírá a třídí data
 čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy

čte a sestavuje tabulky přímé 
úměrnosti a zjišťuje jejich 
závislosti

JEDNOTKY  

 převádí jednotky

převádí jednotky hmotnosti ( g - 
kg - q - t )
délky ( mm - cm - dm - m - km )

-vytváření tabulek přímé úměrnosti a sledování 
jejich vlastností

-jednotky času, objemu a hmotnosti
-jejich převody a představa v reálném prostředí
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času ( s - min - hod )
objemu ( l - hl )

DIAGRAMY, GRAFY, TABULKY  

 vyhledává, sbírá a třídí data
 čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy

čte a sestavuje tabulky přímé 
úměrnosti a zjišťuje jejich 
závislosti

-čtení z grafů a ze sloupcových a kruhových 
diagramů
-jízdní řády
-tabulky

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU

výstupy učivo

GEOMETRIE V ROVINĚ  

 narýsuje a znázorní základní 
rovinné útvary, užívá 
jednoduché konstrukce

- narýsuje přímku, polopřímku
- narýsuje čtverec, obdélník,
  trojúhelník
- narýsuje kružnici s daným 
středem a
  poloměrem

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V   
ROVINĚ  

 sestrojí rovnoběžky a kolmice

sestrojí rovnoběžku s danou 
přímkou
sestrojí kolmici k dané přímce

DÉLKA ÚSEČKY  

 sčítá a odčítá graficky úsečky; 
určí délku lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

graficky sestrojí součet, rozdíl a 
násobek úseček
graficky určí délku lomené čáry 
jako součet jejich čar

OBVOD A OBSAH OBRAZCE  

-bod, přímka, polopřímka, úsečka, lomená čára
-kružnice,kruh ( střed a poloměr kružnice )
-rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku
-rýsování libovolného čtyřúhelníku

-vzájemná poloha dvou přímek v rovině, 
rovnoběžky, různoběžky - průsečík,vyznačení 
průsečíku
-kreslení a rýsování rovnoběžek a různoběžek
-kolmice, kolmost, rýsování kolmice pomocí 
pravítka s ryskou

-sestrojení úsečky dané délky
-měření délky úsečky
-porovnávání délek úseček pomocí listu 
papíru,pomocí překrývání průsvitného papíru i 
pomocí měření
-grafický součet, rozdíl a násobek úseček

-obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku 
sečtením délek stran
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 určí obvod čtverce, obdélníku a 
trojúhelníku

 určí obsah čtverce a obdélníku 
ve čtvercové síti

určí obsah rovinných útvarů 
pomocí čtvercové sítě
řeší jednoduché slovní úlohy na 
výpočty obsahu obdélníku a 
čtverce
užití základních jednotek obsahu – 
cm2

OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY  

 rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné 
útvary a určí osu souměrnosti 
útvaru překládáním papíru

pozná souměrný útvar
nakreslí souměrný útvar
určí osu souměrnosti 
modelováním, překládáním
určí osy souměrnosti u kruhu, 
čtverce, obdélníku

GEOMETRIE V PROSTORU  

 má prostorovou představivost

sestaví síť kvádru a krychle
vypočítá povrch kvádru a krychle 
sečtením obsahů jejich stěn

-obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě
-řešení jednoduchých slovní úloh na výpočty 
obvodů a obsahů obdélníků a čtverců bez 
převodu jednotek
-jednotky obsahu mm2, cm2, dm2 a m2

-osa souměrnosti
-souměrné útvary ( konstrukce souměrných 
útvarů do čtvercové sítě )
-trojúhelníky : rovnoramenný a rovnostranný 
( určování os pomocí překládání )
-čtverec a obdélník-určování os pomocí 
překládání

-síť kvádru a krychle
-poznávání těles

přesahy

VV (4. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
Pč (4. ročník): Konstrukční činnosti

5.  ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Výstupy učivo

OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL  

 čte, zapisuje a provádí známé -posloupnost přirozených čísel nad 1 000 000
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početní výkony nad 1 000 000

 zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel

zaokrouhluje na miliony,.....desítky
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací

 porozumí významu znaku „-“ 
(mínus) pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose

ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ,   
ČÍSELNÁ OSA  

 orientuje se na číselné ose

porovnává přirozená čísla a 
znázorňuje je na číselné ose

VLASTNOSTI POČETNÍCH OPERACÍ S   
PŘIROZENÝMI ČÍSLY  

 využívá při pamětném počítání 
komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení

 zná vlastnosti +,-, ., :

využívá zákony asociativní, 
komutativní a distributivní
využívá závorky

PÍSEMNÉ ALGORITMY POČETNÍCH   
OPERACÍ  

 provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel

ovládá algoritmy +,-, .
dvojciferným i víceciferným 
činitelem,
algoritmus dělení jednociferným i 
dvojciferným dělitelem
sčítá a odčítá přirozená čísla 
zpaměti( nejvýš 2 číslice různé od 

-čtení a zápis čísel nad 1 000 000
-porovnávání čísel nad 1 000 000, zápis vztahů 
pomocí symbolů
-rozklad čísla v desítkové soustavě
-zaokrouhlování čísel na miliony, statisíce, 
desetitisíce, tisíce, sta a desítky
-pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, 
majících nejvýše tři číslice různé od nuly
-pamětné násobení a dělení jednociferným číslem
-sčítání a odčítání čísel nad 1 000 000, odhad 
výsledku, kontrola výpočtu
-násobení a dělení čísel nad 1 000 000, odhad 
výsledku, kontrola výpočtu
-sudé a liché číslo
-vztahy o n-více, n-krát více, o n-méně, n-krát 
méně
- záporné číslo v číselné ose

-řešení jednoduchých nerovnic s využitím číselné
osy

- vlastnosti sčítání a odčítání
- vztahy mezi sčítáním a odčítáním
- vlastnosti násobení a dělení
- vztahy mezi násobením a dělením
- distributivní zákon
- pořadí početních výkonů
- užívání závorek

- písemný algoritmus dělení jednociferným a 
dvojciferným dělitelem
- písemný algoritmus násobení dvojciferným a 
víceciferným činitelem
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nuly)
písemně sčítá 3-4 přirozená čísla
pamětně násobí a dělí přirozená 
čísla
v jednoduchých případech

KVANTITATIVNÍ VYJÁDŘENÍ ČÁSTI   
CELKU  

 orientuje se v situacích z 
každodenního života, modeluje a
určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomků

 porovnává, sčítá a odčítá zlomky
            se stejným základem v oboru
            kladných čísel

názorně vyznačí části celku

řeší jednoduché slovní úlohy na 
určení části z celku

DESETINNÁ ČÍSLA  

 přečte zápis desetinného čísla a 
vyznačí na číselné ose desetinné 
číslo dané hodnoty

SLOVNÍ ÚLOHY  

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru 
přirozených čísel

porozumí textu úlohy (rozlišuje 
informace důležité pro řešení 
úlohy)

řeší jednoduché a složené slovní 
úlohy vedoucí k jednomu nebo 
dvěma výpočtům s přirozenými 
čísly

 matematické aplikace na situace
            ze života

-celek, část, zlomek
-čitatel, jmenovatel, zlomková čára
-polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina
- sčítání a odčítání zlomků se stejným základem 
v oboru kladných čísel
- porovnávání

- celá čísla
- zápis desetinných čísel
- znázorňování desetinných čísel – číselná osa,
   teploměr, model

- slovní úlohy jednoduché a složené vedoucí k 
jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými 
čísly
- zformulování odpovědi k získanému výsledku

přesahy

ČJ (5. ročník): Jazyková výchova
ČJ (5. ročník): Psaní; ČJ (5. ročník): Čtení a literární výchova
ČS (5. ročník): Lidé a čas
TV (5. ročník): - základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo
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do výšky, hod míčkem
Pč (5. ročník): Práce s drobným materiálem

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

výstupy učivo

ZÁVISLOSTI A JEJICH VLASTNOSTI  
 vyhledává, sbírá a třídí data
 vyhledává a poznává přímou 

úměrnost v praktickém životě

čte a sestaví tabulku přímé 
úměrnosti
sestrojí graf přímé úměrnosti

DIAGRAMY, GRAFY, TABULKY, JÍZDNÍ  
ŘÁDY  

 vyhledává, sbírá a třídí data

orientuje se v jízdním řádu

 čte a sestavuje jednoduché 
tabulky a diagramy

čte a sestaví tabulku přímé 
úměrnosti
sestrojí graf přímé úměrnosti
čte a sestaví sloupcový a kruhový 
diagram

JEDNOTKY  

 převádí jednotky

převádí jednotky hmotnosti ( g - 
kg - q - t )
délky ( mm - cm - dm - m - km )
času ( s - min - hod )
objemu ( l - hl )

-vytváření tabulek a grafů přímé úměrnosti a 
sledování jejich vlastností

-čtení a sestrojování grafů a sloupcových a 
kruhových diagramů
-jízdní řády
-tabulky

-jednotky času, objemu a hmotnosti
-jejich převody a představa v reálném prostředí

přesahy

ČS (5. ročník): Lidé kolem nás
ČS (5. ročník): Místo, kde žijeme
Aj (5. ročník): Čas
Pč (5. ročník): Příprava pokrmů

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
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výstupy učivo

GEOMETRIE V ROVINĚ  

 narýsuje a znázorní základní 
rovinné útvary, užívá 
jednoduché konstrukce

narýsuje čtverec, obdélník a 
trojúhelník

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V   
ROVINĚ  

 sestrojí rovnoběžky a kolmice

sestrojí rovnoběžku s danou 
přímkou
sestrojí kolmici k dané přímce

DÉLKA ÚSEČKY  

 sčítá a odčítá graficky úsečky; 
určí délku lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

graficky sestrojí součet, rozdíl a 
násobek úseček
graficky určí délku lomené čáry 
jako součet jejich čar

OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY  

 rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné 
útvary a určí osu souměrnosti 
útvaru překládáním papíru

určí osy souměrnosti různých 
útvaru překládáním papíru
sestrojí osy souměrnosti : čtverce, 
obdélníku, trojúhelníku 
( rovnostranný, rovnoramenný ), 
kružnice, úsečky

OBVOD A OBSAH OBRAZCE  

 určí obsah obrazce a užívá 
základní jednotky obsahu

určí obsah rovinných útvarů 
pomocí čtvercové sítě následně 
pomocí odvozeného vzorce
řeší jednoduché slovní úlohy na 

- rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku a 
mnohoúhelníku

-vzájemná poloha dvou přímek v rovině, 
rovnoběžky, různoběžky - průsečík,vyznačení 
průsečíku
-kreslení a rýsování rovnoběžek a různoběžek
-kolmice, kolmost, rýsování kolmice pomocí 
pravítka s ryskou

-sestrojení úsečky dané délky
-měření délky úsečky
-porovnávání délek úseček pomocí listu 
papíru,pomocí překrývání průsvitného papíru i 
pomocí měření
-grafický součet, rozdíl a násobek úseček

osa souměrnosti
-souměrné útvary ( konstrukce souměrných 
útvarů do čtvercové sítě )
- trojúhelníky : rovnoramenný a rovnostranný 
( určování os pomocí překládání )
-kružnice,čtverec a obdélník - určování os 
pomocí překládání
-osa úsečky

-obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku 
sečtením délek stran i pomocí vzorců
-obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě
i pomocí vzorců
-výpočet délky strany čtverce i obdélníku z jejich
obvodů i obsahů
-řešení slovních úloh na výpočty obvodů a 
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výpočty obsahu obdélníku a 
čtverce
užití základních jednotek obsahu -
cm2, m2, km2 – bez vzájemného 
převádění

GEOMETRIE V PROSTORU  

 prostorová představivost, 
kvádr,krychle

využije znalosti základních 
rovinných útvarů k popisu a 
modelování jednoduchých těles

pozná základní útvary v prostoru : 
kvádr, krychle, jehlan, koule, 
kužel, válec

obsahů obdélníků a čtverců
-výpočet obvodu mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran
-jednotky obsahu cm2, m2, km2

- základní útvary v prostoru : kvádr, krychle, 
jehlan, koule, kužel, válec

přesahy

ČS (5. ročník): Rozmanitost přírody
Pč (5. ročník): Konstrukční činnosti

6. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

DĚLITELNOST

Výstupy učivo

 Provádí početní operace v oboru 
kladných desetinných 
čísel.Zaokrouhluje.

 Uvědomuje si význam převodu 
jednotek pro životní praxi.

 Užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při řešení úloh 
a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných 
situací.

-dělitelnost přirozených čísel- prvočíslo, číslo 
složené,rozklad čísla na prvočinitele,násobek, 
dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti,číselné a 
logické řady

přesahy

ZLOMEK

Výstupy učivo

 Umí vyjádřit část celku pomocí 
zlomku.

Zlomek jako část celku.
Rozšiřování a krácení zlomků.

přesahy
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Do:
F (7. ročník): Pohyb těles – síly

DESETINNÁ ČÍSLA

Výstupy učivo

 Provádí početní operace v oboru 
kladných desetinných 
čísel.Zaokrouhluje.

Desetinná čísla, zlomky - rozvinutý zápis čísla v
desítkové soustavě.

přesahy

Do: F (7. ročník): Látka a tělesoF (7. ročník): Pohyb těles – síly

ÚHEL

Výstupy učivo

 Narýsuje úhel dané velikosti, osy. Úhel,přenášení,měření, sčítání, osa úhlu. Druhy 
a typy úhlů.

Přesahy

Do: F (7. ročník): Pohyb těles - síly
Z: Pč (6. ročník): technické kreslení

OSOVÁ SOUMĚRNOST

Výstupy učivo

 Načrtne a sestrojí obraz rovinného 
útvaru v osové souměrnosti, určí 
osově souměrný útvar.

Osová souměrnost, střed a osa úsečky,osově 
souměrné útvary,číselné a obrázkové analogie

Přesahy

Do: VV (6. ročník): Plocha a prostor
Z: VV (6. ročník): Plocha a prostor; Pč (6. ročník): technické kreslení

ROVINNÉ ÚTVARY - TROJÚHELNÍK

Výstupy učivo

 Zná druhy trojúhelníků, je přesný 
při sestrojování výšek a těžnic, 
odhaduje a vypočítá obsah a obvod.

 Charakterizuje a třídí trojúhelníky.
 Načrtne a sestrojí trojúhelník.

 Zdůvodňuje a využívá polohové a 
metrické vlastnosti trojúhelníků při 
řešení úloh a jednoduchých 
praktických problémů, využívá 
potřebnou matematickou 
symboliku.

Trojúhelníková nerovnost.
Konstrukce trojúhelníku ze tří stran.
Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku.Součet 
vnitřních úhlů trojúhelníku.
Výšky a těžnice trojúhelníku.
Kružnice trojúhelníku vepsaná a opsaná.
Obvod trojúhelníku.

Přesahy
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Z:
Pč (6. ročník): technické kreslení

OBVOD A OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKU

Výstupy učivo

 Odhaduje a vypočítá obvod a obsah
čtverce a obdélníku.

Jednotky obsahu, převody jednotek obsahu.
Řešení úloh na výpočet obsahů obrazců 
složených z obdélníků a čtverců.
Řešení úloh z praxe.

Přesahy

PROSTOROVÉ ÚTVARY -  KVÁDR A KRYCHLE

výstupy Učivo

 Řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí.

 Určuje a charakterizuje kvádr a 
krychli, analyzuje jejich vlastnosti.

 Odhaduje a vypočítá objem a 
povrch kvádru a krychle.

 Načrtne a sestrojí sítě kvádru a 
krychle.

 Načrtne a sestrojí obraz kvádru a 
krychle v rovině.

 Analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu.

Popis kvádru a krychle.
Objem, jednotky objemu, převádění jednotek.
Povrch kvádru, krychle
Slovní úlohy
Logické a netradiční geometrické úlohy

Přesahy

Do: F (7. ročník): Látka a těleso; F (8. ročník): Mechanické vlastnosti tekutin

ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ POJMY

Výstupy učivo

 Chápe základní geometrické pojmy
v rovině.

Přímka, polopřímka, úsečka
Vzájemná poloha přímek v rovině
Vzdálenost bodu od přímky.

Pokrytí průřezových témat

Přesahy

7. ROČNÍK – DOTACE: 5, POVINNÝ
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CELÁ ČÍSLA

Výstupy učivo

 provádí početní operace v oboru 
celých čísel

 analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru 
celých čísel

Čísla kladná, záporná
Zobrazování záporných čísel na číselné ose
Čísla navzájem opačná
Sčítání a odčítání celých čísel
Násobení a dělení celých čísel

přesahy

ZLOMKY

Výstupy učivo

 Provádí početní operace v oboru 
racionálních čísel.

 Zaokrouhluje a provádí odhady s 
danou přesností, účelně využívá 
kalkulátor.

 Užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření vztahu 
celek - část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným 
číslem, procentem).

 Užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při řešení úloh 
a problémů a nalézá různá řešení 
předpokládaných nebo 
zkoumaných situací.

 Analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých 
a racionálních čísel.

Základní tvar zlomku
Převrácené číslo
Smíšené číslo
Složený zlomek
Rozšiřování, krácení zlomků
Početní operace se zlomky

přesahy

Do: Z (6. ročník): Fyzicko-geografická sféra
Z: Ch (9. ročník): Chemické reakce

POMĚR

Výstupy učivo

 Řeší modelováním a výpočtem 
situace vyjádřené poměrem, 
pracuje s měřítky map.

Poměr
Převrácený poměr
Měřítko mapy

přesahy

Do: Z (6. ročník): Fyzicko-geografická sféra
Z: Pč (7. ročník): technické kreslení a technická dokumentace
Pč (7. ročník): modelářství
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ZÁVISLOSTI  - PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

Výstupy učivo

 Určuje vztah přímé nebo nepřímé 
úměrnosti.

Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Trojčlenka
Soustava souřadnic
Graf přímé a nepřímé úměrnosti
Příklady závislosti z praktického života a jejich 
vlastnosti, nákresy

Přesahy

Do: Inf (7. ročník): výukové programy

PROCENTA

Výstupy učivo

 Užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření vztahu 
celek - část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným 
číslem, procentem)

 řeší aplikační úlohy na procenta (i 
pro případ, že procentová část je 
větší než celek).

Procenta, počet procent, základ, procentová část
Promile
Slovní úlohy na procenta
Úrok

přesahy

SHODNOST, STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST

Výstupy učivo

 Užívá k argumentaci a při 
výpočtech věty o shodnosti 
trojúhelníků.

 Načrtne a sestrojí obraz rovinného 
útvaru ve středové souměrnosti, 
určí středově souměrný útvar.

Shodnost geometrických útvarů
Shodnost trojúhelníků
Středová souměrnost
Útvary středově souměrné

přesahy

ROVINNÉ ÚTVARY - ČTYŘÚHELNÍKY

Výstupy učivo

 Načrtne čtyřúhelníky
 Odhaduje a vypočítá obvody a 

obsahy čtyřúhelníků.
 Charakterizuje a třídí čtyřúhelníky.
 Zdůvodňuje a využívá polohové a 

Obdélník, čtverec
Rovnoběžník, kosočtverec, lichoběžník a jejich 
vlastnosti
Obvody a obsahy čtyřúhelníků
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metrické vlastnosti čtyřúhelníků při
řešení úloh a jednoduchých 
praktických problémů, využívá 
potřebnou matematickou 
symboliku.

přesahy

PROSTOROVÉ ÚTVARY – KOLMÝ HRANOL

Výstupy učivo

 Řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí.

 Určuje a charakterizuje kolmý 
hranol, analyzuje jeho vlastnosti.

 Odhaduje a vypočítá objem a 
povrch kolmého hranolu.

 Načrtne a sestrojí síť kolmého 
hranolu.

 Načrtne a sestrojí obraz kolmého 
hranolu v rovině.

 Analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu.

Hranol
Objem a povrch hranolu

přesahy

                                                                                                                                                     

8. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA

Výstupy učivo

 užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu

Druhá mocnina
Druhá odmocnina
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přesahy

Z: Onf (9.r.): Tabulkový editor

PYTHAGOROVA VĚTA

výstupy učivo

 Chápe vztahy mezi stranami 
pravoúhlého trojúhelníku.

 Řeší úlohy z praxe.

Pythagorova věta

pokrytí průřezových témat

MOCNINY S PŘIROZENÝM EXPONENTEM

Výstupy učivo

 Sčítá, odčítá, násobí, dělí a 
umocňuje mocniny s přirozeným 
exponentem.

Mocniny s přirozeným exponentem
Operace s mocninami

přesahy

VÝRAZY

Výstupy učivo

 Určí hodnotu výrazu pro danou 
proměnou.

 Sčítá, odčítá, násobí mnohočleny.
 Provádí rozklad mnohočlenu na 

součin pomocí vzorců a vytýkáním.

 Matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím proměnných.

Číselný výraz
Proměnná
Výraz s proměnou
Hodnota výrazu
Celistvý výraz
Mnohočlen

Přesahy

LINEÁRNÍ ROVNICE

Výstupy učivo

 Chápe vztah a zápis rovnosti.
 Využívá ekvivalentní úpravy při 

řešení rovnic.
 Formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic.

Lineární rovnice s jednou neznámou
Ekvivalentní úpravy
Zkouška

Přesahy

Do: F (7. ročník): Pohyb těles - síly
F (8. ročník): Energie
F (8. ročník): Mechanické vlastnosti tekutin
F (9. ročník): Elektromagnetické a světelné děje
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DATA - ZÁKLADY STATISTIKY

Výstupy učivo

 Vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data.

 Vytváří a čte diagramy.

 Porovnává soubory dat.

Statistický soubor
Statistické šetření
Aritmetický průměr
Modus, medián
Diagramy

přesahy

Z: Z (8.r.): Obyvatelstvo ČR

ROVINNÉ ÚTVARY - KRUH, KRUŽNICE

Výstupy učivo

 Zná pojmy kruh, půlkruh, výseč, 
úseč, kružnice,poloměr, průměr, 
tečna, sečna.

 Charakterizuje kruh a kružnici.
 Vypočítá délku kružnice a obsah 

kruhu.
 Řeší konstrukční úlohy 

s kružnicemi.
 Načrtne a sestrojí kruh, kružnice a 

obsah kruhu.

 Zdůvodňuje a využívá polohové a 
metrické vlastnosti kruhu a 
kružnice při řešení úloh a 
jednoduchých praktických 
problémů, využívá potřebnou 
matematickou symboliku.

Kruh, kružnice
Vzájemná poloha kružnice a přímky
Vzájemná poloha dvou kružnic
Obsah kruhu, délka kružnice

pokrytí průřezových témat

PROSTOROVÉ ÚTVARY – ROTAČNÍ VÁLEC

Výstupy učivo

 Načrtne a sestrojí obraz válce 
v rovině.

 Odhaduje a vypočítá povrch a 
objem válce.

 Načrtne a sestrojí síť rotačního 
válce.

 Určuje a charakterizuje rotační 
válec, analyzuje jeho vlastnosti.

 Analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu.

Válec
Objem a povrch válce

přesahy

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

Výstupy Učivo
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 Aplikuje znalosti z množin bodů 
dané vlastnosti

 Konstruuje trojúhelníky a 
čtyřúhelníky

Množiny bodů dané vlastnosti – thaletova 
kružnice, osa úsečky, osa pásu

Konstrukce trojúhelníku
Konstrukce čtyřúhelníku

9. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

OPERACE S ALGEBRAICKÝMI VÝRAZY

Výstupy učivo

 Provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním.

 Řeší všechny operace s lomeným 
výrazem.

Celistvý výraz
Lomený výraz

přesahy

FUNKCE

Výstupy učivo

 Určuje vlastnosti funkce.
 Řeší soustavy rovnic metodou 

sčítací, dosazovací a grafickou.
 Umí vypočítat lin.rovnice.
 Počítá kvadratické rovnice.
 Používá soustavy rovnic k řešení 

slovních úloh.
 Vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí, grafem.

 Matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím funkčních 
vztahů.

Pojem funkce
Pravoúhlá soustava souřadnic
Graf funkce
Lineární funkce a její vlastnosti
Lineární rovnice
Soustavy dvou lineárních rovnic se 2 
neznámými
Lineární nerovnice
Kvadratická funkce
Kvadratická rovnice
Slovní úlohy

přesahy

Do:
F (7. ročník): Pohyb těles - síly
Z:
Inf (9. ročník): Tabulkový editor

GONIOMETRICKÉ FUNKCE

výstupy učivo

 Užívá k argumentaci a při 
výpočtech věty o podobnosti 
trojúhelníků.

 Užívá goniometrické funkce k 
výpočtům.

Podobnost trojúhelníků
Goniometrické funkce
Pravidelné mnohoúhelníky

přesahy
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Do: F (9. ročník): Elektromagnetické a světelné děje
Z: Inf (9. ročník): Tabulkový editor

PROSTOROVÉ ÚTVARY - JEHLAN, KUŽEL, KOULE

výstupy učivo

 Řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí.

 Určuje a charakterizuje jehlan, 
kužel, kouli, analyzuje jejich 
vlastnosti.

 Odhaduje a vypočítává objem a 
povrch jehlanu, kuželu a koule.

 Načrtne a sestrojí obraz jehlanu a 
kuželu v rovině.

 Analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu.

Objem a povrch jehlanu
Objem a povrch kužele
Objem a povrch koule
Objem a povrch komolého jehlanu
Objem a povrch komolého kužele

přesahy
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ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

Výstupy učivo

 Chápe pojmy peníze, inflace, úrok, 
daň a využívá je při řešení příkladů.

Výpočet úroku
Výpočet daně
Jednoduché úrokování

Přesahy

Z:
Inf (9. ročník): Tabulkový editor
Z (9.r.): Obyvatelstvo - sídla
 



5.2. Člověk a společnost

5.2.1. Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
  DĚJEPIS přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Žákům přináší pohled na
nejdůležitější období dějin lidstva i svého národa, přináší mu informace o nejvýznamnějších
osobnostech i historických událostech, ovlivňujících život generací minulých a jejich vztah k
současnému světu. Zároveň jsou žákům podávány základní informace z dějin kultury, vědy,
techniky, způsobu života a náboženství.
  Předmět DĚJEPIS je vyučován ve všech ročnících 2. stupně ZŠ s dotací dvě hodiny týdně.
Výuka je realizována v kmenových třídách, zpravidla za pomoci frontální a skupinové výuky,
podporující  samostatnost  a  spolupráci  žáků.  V  rámci  miniprojektů  jsou  žáci  vedeni  k
samostatnosti při řešení úkolů, schopnosti vyhledat si potřebné údaje a prezentovat výsledky
své práce.
  Základní  snahou je  vést  žáka  k  chápání  dějin  jako komplexního celku  událostí,  jevů a
skutků,  které  jsou  vzájemně  propojeny  časově  i  geograficky.  Důraz  je  kladen  na  žákovo
kritické myšlení,  schopnost odhalit  a definovat příčiny a následky jednotlivých událostí  či
historických jevů a  zároveň pochopit  dějinnou  souvislost  minulosti  a  současnosti.  Žák je
veden k tomu, aby ze získaných poznatků dokázal o jednotlivých problémech v rámci svých
možností  diskutovat,  klást  otázky, hledat na ně odpovědi,  hodnotit  dějiny a obhajovat své
názory  a  stanoviska.  Tím  je  žák  veden  k  poznání,  že  dějiny  nejsou  pouze  definitivně
uzavřeným jednotným celkem,  ale  pohled  na  dějinné  události  i  osobnosti  se  může  měnit
subjektivními  činiteli  (věk,  vzdělání,  výchova,  náboženství  atd.).  Žák  tedy  není  pouze
reproduktorem cizích názorů (učitel, učebnice), ale snaží se zaujímat k historickým událostem
vlastní postoje a stanoviska.
  Dalším  sledovaným  cílem  výuky  dějepisu  je  zasadit  národní  dějiny  do  celku  dějin
evropských,  respektive  světových,  a  zároveň  dokázat  tyto  národní  či  nadnárodní  dějiny
aplikovat v konkrétních příkladech na dějiny místní a regionální.
Mezi hlavní cíle výuky patří i formování úcty k vlastnímu národu, jeho dějinám a souběžně
rozvíjení respektu k národním i kulturním odlišnostem lidí a skupin.
Zdůrazněno  je  učivo,  které  žákům  pomáhá  pochopit  dějinnou  podmíněnost  moderní
společnosti a současného vývoje lidstva; společně s dalšími vyučovacími předměty se snaží z
žáků vytvářet občany se zásadami demokratického a evropského myšlení.
  Spojení  dějepisu  s  aktuálními  problémy  současného  světa  je  realizováno  začleněním
průřezových  témat  VVÝCHOVA  DEMOKRATICKÉHO  OBČANA,  VÝCHOVA  K
MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH, MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, MEDIÁLNÍ VÝCHOVA zařazením těchto
témat v 7., 8. a 9. ročníku ZŠ.

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované ve vyučovacím předmětu DĚJEPIS
1. Kompetence k učení
užíváme takové výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují
- analyzovat a zobecňovat historická fakta
- osvojovat si termíny a pojmy s využitím optimální učební strategie
- propojovat jednotlivé celky historie geografické i časové; poznatky z dějepisu propojovat i
se znalostmi z ostatních předmětů, a tím u žáka vytvářet ucelenější pohled na společenské a
kulturní jevy
- využívat různých informačních zdrojů (encyklopedie, internet, odborná literatura atd.)
2. Kompetence k řešení problémů
užíváme takové výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují
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- samostatně řešit problémy a chápat, že vyřešení problému může zůstat otevřené nebo že na
něj může být u každého jedince pohlíženo jinak
-  vyvozovat  příčiny  a  následky  historických  událostí,  řešit  chronologické  návaznosti
historických dějů v různých částech Evropy/světa
- vyhledávat informace vhodné k řešení problému, vhodně je zpracovávat a třídit, své názory
konfrontovat  s  jinými  zdroji,  prezentovat  vlastní  zdroje  informací,  svá  řešení  obhájit  a
zároveň chybná řešení a závěry upravit
- hledat mezipředmětové vztahy
3. Kompetence komunikativní
užíváme takové výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují
- formulovat a vyjádřit srozumitelně a logicky své myšlenky, prezentovat své vlastní práce
- naslouchat druhým, reagovat na ně, diskutovat s nimi, účinně pracovat ve skupině
-  pracovat  s  textem  (učebnice,  encyklopedie,  odborný  text),  zvukovým  a  obrazovým
záznamem, mapou, vybrat z nich potřebné informace a dále s nimi pracovat
4. Kompetence sociální a personální
užíváme takové výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují
- aktivně se zapojovat do práce menší skupiny i celé třídy, chápat odpovědnost za svoji práci
pro celou skupinu
- chápat důležitost efektivní spolupráce s druhými při řešení úkolu
- respektovat názory, jednání i chování jiných, vybrat z nich prospěšné pro sebe
- být zdravě sebevědomý
- hodnotit svou vlastní práci i práci ostatních
5. Kompetence občanské
užíváme takové výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují
- respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich hodnot, být schopen se vcítit do situace
druhých, z hlediska historie si uvědomovat nutnost postavit se proti násilí a nutnost bojovat
proti němu
-  budovat  si  respekt  ke  kulturním  tradicím  a  historickému  dědictví,  vytvářet  si  kulturní
přehled a pozitivní postoj k uměleckým dílům
- uvědomit si, že pojem občan není samozřejmostí ve všech obdobích historie, že bylo nutno
si práva vybojovat, tím si dokáže svých práv, ale i povinností, více vážit
6. Kompetence pracovní
užíváme takové výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují
- využívat znalosti a zkušenosti získané v hodinách dějepisu pro svůj budoucí rozvoj, své
přípravy na budoucnost a další vzdělávání
- pracovat sám, dokázat se zapojit do práce ve dvojici, v menší skupině i do práce celé třídy
- dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ČLOVĚK V DĚJINÁCH

výstupy učivo

 uvede konkrétní příklady 
důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků

 uvede konkrétní příklady zdrojů 
informací o minulosti

 pojmenuje instituce 
shromažďující prameny a 
vysvětlí jejich význam

 osvojí si základní periodizaci 
dějin

 orientuje se na časové ose a v 
historické mapě

- význam zkoumání dějin, historické prameny 
hmotné a písemné, muzea, galerie, knihovny
- historický čas a prostor, základní periodizace 
historie

přesahy

Do: Z (6. ročník): Země a vesmír
Z: Z (6. ročník): Země a vesmír

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

Výstupy učivo

 charakterizuje současný vědecký 
názor na vznik světa a člověka

 charakterizuje život pravěkých 
lidí-způsob života a obživy

 vysvětlí důsledky zemědělské 
výroby na způsob života člověka, 
vznik řemesel a rozvoj obchodu

 objasní nerovnoměrnost vývoje v 
jednotlivých částech světa

 uvede významná archeologická 
naleziště v ČR i Evropě

- výklady vzniku člověka - vědecké, náboženské
- jednotlivé vývojové typy člověka - způsob 
života, obživy
- vznik zemědělství a řemesel
- pravěké umění a náboženství
- naše země v období pravěku
- doba bronzová a železná

přesahy

Do: OV (6. ročník): Lidská setkání; Př (6. ročník): Obecná biologie; Z (6. ročník): Fyzicko-
geografická sféra, VV (6. ročník): Písmo
Z: OV (6. ročník): Lidská setkání
Z (6. ročník): Země a vesmír

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY

výstupy učivo

 objasní vliv mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních 

- vznik států
- starověký Egypt
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států
 uvede obecné znaky i specifika 

vývoje prvních států
 uvede nejvýznamnější typy 

památek, které se staly součástí 
světového kulturního dědictví

 objasní přínos starověkých států 
na rozvoj světových civilizací

 objasní úlohu bájí a náboženství 
v životě Řeků

 demonstruje na konkrétních 
příkladech přínos antické kultury
a vzdělanosti lidstvu

 charakterizuje dobu královskou, 
období republiky a císařství v 
Římě

 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v 
jednotlivých státech, vysvětlí 
podstatu antické demokracie

 vysvětlí důležitost vzniku 
křesťanství pro evropskou 
civilizaci

- starověké státy Předního východu
- starověká Indie a Čína
- starověké civilizace v Americe
Antika:
A) Řecko - kořeny řecké civilizace
- archaické a klasické období
- vzestup Makedonie
- řecká kultura, vzdělanost, náboženství, 
památky
B) Řím - doba královská
- Řím republikou
- římské císařství
- krize císařství a zánik Říma
- římská kultura, náboženství, vzdělanost, 
památky
- střední Evropa v době římské

Přesahy

Do: OV (6. ročník): Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity; OV (6. ročník): Lidská 
setkání
ČJ (6. ročník): Základy rétoriky; ČJ (6. ročník): Základy čtení a porozumění textu
Z: OV (6. ročník): Lidská setkání; OV (6. ročník): Vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity
Z (6. ročník): Země a vesmír; ČJ (6. ročník): Základy čtení a porozumění textu

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA

Výstupy Učivo

 popíše nový etnický obraz 
Evropy po stěhování národů

 vysvětlí podíl panovnických 
dynastií a christianizace na 
vzniku středověkých států

 uvede příklady obohacení 
evropské (křesťanské) civilizace 
vlivy islámu a arabské kultury

 uvede základní prvky vývoje 
prvních států na našem území, 
vysvětlí jejich působení v rámci 
evropských dějin

 ilustruje vliv církve (křesťanství) 
na každodenní život člověka

 vysvětlí příčiny konfliktů mezi 
světskou a církevní mocí

- stěhování národů, nový etnický obraz Evropy
- velké raně středověké říše (byzantská 
říše,franská říše - feudalismus, Arabové a islám)
- křesťanství
- Sámova říše
- Velká Morava
- Vikingové a jejich nájezdy, vznik středověké 
Anglie a Francie
- Kyjevská Rus, nadvláda Mongolů, počátky 
ruského státu
- vznik států ve střední Evropě (český, polský a 
uherský stát)
- Svatá říše římská, císařství a papežství, křížové
výpravy
- český stát v době knížecí a první čeští králové
- rozmach českého státu ve 13. století, poslední 
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 charakterizuje dobový životní 
styl jednotlivých vrstev 
společnosti, jejich práva a 
povinnosti

 uvede hlavní rysy vlády 
významných českých panovníků 
středověku

 uvede základní prvky 
románského a gotického slohu, 
konkrétní památky

Přemyslovci
- románská kultura
- vesnice a města ve středověku, rytířská kultura
- Lucemburkové na českém trůně
- gotika

Přesahy

Do: OV (6. ročník): Naše vlast; OV (7. ročník): Zásady lidského soužití; ČJ (7. ročník): 
Starší literární útvary; Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy
Z: OV (6. ročník): Naše vlast; ČJ (7. ročník): Starší literární útvary; OV (7. ročník): Zásady 
lidského soužití;Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY

výstupy učivo
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 uvede problémy, které vedly ke 
kritice církve a vyústily v českou 
reformaci

 vysvětlí hlavní myšlenky Jana 
Husa

 vysvětlí klady i zápory husitství
 uvede význam husitské tradice 

pro pozdější boj Čechů za 
svobodu i vliv na kulturní život

 uvede předpoklady pro vznik 
středoevropského 
(Habsburského) soustátí

 charakterizuje pojmy renesance 
a humanismus

 vysvětlí zájem o obnovení 
antického ideálu člověka

 vysvětlí důvody a průběh 
objevných zámořských plaveb a 
jejich význam

 objasní pojem reformace, její 
cíle, uvede její nejvýznamnější 
osobnosti

 objasní postavení českého státu v 
habsburské monarchii i v 
podmínkách Evropy rozdělené na
mocenská i náboženská centra 
(katolický - reformační)

 uvede příčiny třicetileté války, 
vysvětlí její důsledky (především 
na příkladu českých zemí)

 popíše důsledky (nejen) 
náboženské intolerance

- Jan Hus a husitská revoluce
- vláda Jiřího z Poděbrad, doba jagellonská
- italská renesance
- renesance a humanismus v Evropě
- zámořské objevy a jejich důsledky
- reformační hnutí v Evropě
- vzestup moci Habsburků
- východní Evropa v 16. st.
- český stát pod vládou Habsburků
- renesance v českých zemích
- české stavovské povstání a třicetiletá válka

Přesahy

Do: OV (7. ročník): Výchova demokratického občana; OV (7. ročník): Majetek a vlastnictví
Z: OV (7. ročník): Majetek a vlastnictví; OV (7. ročník): Výchova demokratického občana
Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY

Výstupy Učivo

 vysvětlí pojmy absolutismus, 
konstituce, konstituční 
monarchie, parlament

 uvede základní znaky barokní 
kultury, její významné 
představitele i konkrétní kulturní
památky

 objasní přínos osvícenství, uvede 
hlavní představitele tohoto 
filozofického proudu, 

- anglická revoluce
- české země v období temna
- baroko a osvícenství
- společnost, věda a průmysl v 17. a 18. st.
- absolutistické vlády (Francie, Rusko, Prusko)
- osvícenský absolutismus v českých zemích
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demonstruje jeho vliv na 
politický vývoj (některé 
panovníky) v Evropě i na 
americkém kontinentě

 popíše podíl ekonomických a 
sociálních změn na politický život

Přesahy

Do: OV (8. ročník): Ekonomie; F (7. ročník): Pohyb těles – síly; Z (7. ročník): Regionální 
geografie Evropy; HV (8. ročník): Poslechová činnost
Z: ČJ (8. ročník): Setkání se starší literaturou; Z (8. ročník): Místní region
ČJ (9. ročník): Obecné znalosti o češtině

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI

výstupy Učivo

 charakterizuje pojem kolonie, 
jejich význam, uvědomí si 
význam boje za svobodu

 popíše důsledky rozbití 
středověkých politických, 
hospodářských a společenských 
struktur v rámci francouzské 
revoluce a boje Američanů za 
nezávislost

 vysvětlí, jak průmyslová revoluce
přináší i změny společenské a 
dopad na životní prostředí

 popíše vliv společenských, 
hospodářských i politických 
změn na utváření novodobých 
občanských společností (českého 
a vybraných evropských národů

 vysvětlí pojem národní obrození 
a uvede významné osobnosti 
českého nár.obrození

 vymezí základní politické a 
sociální proudy a jejich 
požadavky

 uvede základní umělecké slohy a 
jejich představitele v 19. století

 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa 
v souvislosti s národními hnutími 
vybraných evropských národů

 vysvětlí rozdílné tempo 
modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy a světa 
včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; 
charakterizuje soupeření mezi

- koloniální svět a vznik Spojených států 
amerických
- Velká francouzská revoluce
- Evropa za napoleonských válek, Vídeňský 
kongres a nový obraz Evropy
- české národní obrození a národní hnutí ve 
světě
- průmyslová revoluce, věda, sociální otázka
- kultura 1. poloviny 19. st.
- revoluční rok 1848
- Rusko a Osmanská říše v polovině 19. st.
- občanská válka v USA
- sjednocení Itálie a Německa
- habsburská monarchie 1848 - 1867
- kultura poloviny 19. st.
- svět na přelomu 19. a 20. století, předpoklady 
1. světové války
- české země v rakousko-uherské monarchii
- 1. světová válka - průběh, výsledky
- ruské revoluce
- rozpad Rakouska-Uherska, vznik 
Československa
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 velmocemi a vymezí význam 
kolonií

 uvede příčiny 1. světové války, 
její výsledky a předpoklady pro 
vznik dalšího světového 
válečného konfliktu

 charakterizuje české země v 
rámci Rakouska-Uherska, odboj 
za 1. světové války

 vysvětlí okolnosti vzniku 
Československa

přesahy

Do: OV (8. ročník): Lidská práva; OV (8. ročník): Ekonomie; ČJ (8. ročník): Literatura se 
sociální tématikou; ČJ (8. ročník): Obecné výklady o českém jazyce; F (8. ročník): Energie
Z (8. ročník): ČR hospodářství; HV (8. ročník): Poslechová činnost
Z: ČJ (8. ročník): Obecné výklady o českém jazyce; ČJ (8. ročník): Od romantismu k 
moderní literatuře; ČJ (8. ročník): Literatura se sociální tématikou; OV (8. ročník): Osobní 
rozvoj
OV (8. ročník): Lidská práva; Z (8. ročník): Místní region

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

MODERNÍ DOBA

Výstupy učivo

 vysvětlí zahraniční i vnitřní 
(politickou, hospodářskou, 
sociální a kulturní) situaci v 
období "první republiky"

 charakterizuje souvislosti mezi 
nepříznivým stavem ekonomiky a
tendencí řešit problémy 
extrémními způsoby

 charakterizuje totalitní režimy, 
uvede klady i zápory 
demokratického systému (z 
těchto jevů dokáže vyvodit 
příčiny vypuknutí 2. světové 
války)

 vysvětlí historický rozměr pojmů 
nacionalismus, extremismus, 
totalita, agrese, antisemitismus, 
holocaust, rasismus - jejich vztah 
k lidským a občanským právům

 popíše příčiny mnichovských 
událostí i jejich důsledky pro 
Československo

 charakterizuje 1. polovinu 20. 
století jako období dvou 
nejničivějších světových válek, 
vyvodí nebezpečí vzniku dalšího 
podobného konfliktu

 objasní nesmyslnost řešení 

- vývoj ve světě v meziválečném období 
(totalitní režimy, hlavní rysy vývoje ve světě, 
hospodářská krize)
- meziválečné Československo (politický a 
hospodářský vývoj, národnostní a sociální 
problémy, kultura, školství, věda, vzrůstající 
napětí na konci 30.let)
- rozbití Československa - Mnichov, březen 
1939
- druhá světová válka (příčiny, průběh, 
holocaust, jednání o poválečném uspořádání 
světa, české země a Slovensko za války - odboj, 
politický a hospodářský vývoj)
- důsledky 2. světové války - politické, 
hospodářské a mocenské
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mezistátních problémů válečným 
střetnutím

 ilustruje využití a především 
zneužití vědecko-technického 
pokroku ve světových válkách

 porovná formy domácího a 
zahraničního odboje

přesahy

Do: OV (8. ročník): Lidská práva; OV (9. ročník): Principy demokracie; OV (9. ročník): 
Právní základy státu; ČJ (9. ročník): Několik tváří okupace; ČJ (9. ročník): Divadlo - písňové
texty
Ch (9. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací;HV (9. ročník): Poslechová činnost
Z: OV (8. ročník): Ekonomie; Aj (9. ročník): Kultura; OV (9. ročník): Právní základy státu; 
OV (9. ročník): Principy demokracie; ČJ (9. ročník): Divadlo - písňové texty

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT

Výstupy učivo

 charakterizuje vývoj 
Československa od roku 1945 po 
současnost

 objasní vznik, problémy a 
nebezpečí bipolárního světa

 charakterizuje "studenou válku",
uvede příklady střetávání obou 
bloků

 srovná rozdíly mezi vyspělými 
státy a rozvojovými zeměmi

 objasní rozpad komunistického 
"východního" bloku

 vysvětlí a na příkladech doloží 
mocenské a politické důvody 
euro-atlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

 orientuje se v základních 
problémech současného světa 
(terorismus, globalizace, 
chudoba, zneužití vědy a 
techniky)

 orientuje se v struktuře Evropské
unie, NATO a současné ČR

- vznik dvou velmocenských bloků a jejich 
soupeření - studená válka
- ČSR 1945 - 1948
- Únor 1948, převzetí moci KSČ, politické 
procesy, uvolňování diktátorského režimu v 60. 
letech
- "pražské jaro", období "normalizace" v ČSR
- důležité mezinárodní události a problémy 
poválečného vývoje ve světě (se zaměřením na 
USA, SSSR a evropské státy)
- dekolonizace, problémy "třetího světa"
- kultura, umění, věda, zábava, vzdělání v 
rozděleném světě a "komunistické" ČSR
- rozklad bipolárního světa
- "sametová revoluce", vznik samostatné ČR
- sjednocená Evropa
- problémy současného světa
- věda, technika a vzdělávání jako faktory 
vývoje; sport a zábava

Přesahy

Do: OV (9. ročník): Principy demokracie;OV (9. ročník): Evropská integrace; OV (9. 
ročník): Mezinárodní vztahy
Z: OV (9. ročník): Principy demokracie; OV (9. ročník): Protiprávní jednání
OV (9. ročník): Mezinárodní vztahy
ČJ (9. ročník): Divadlo - písňové texty
ČJ (9. ročník): Člověk v poválečném světě
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5.2.2. Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací  předmět  Občanská  výchova  vychází  ze  vzdělávací  oblasti  Člověk  a  společnost
vzdělávacího oboru Výchova k občanství v RVP ZV. Ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví integruje
část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (tercie a kvarta). Realizovány jsou též vybrané okruhy
všech průřezových témat.
  Časové vymezení předmětu je strukturováno takto : 6.ročník - 1 hodina; 7.ročník - 2 hodina; 8.ročník
- 2 hodiny; 9.ročník - 1 hodiny týdně.
  Výuka je organizována v klasických třídách za využití jak vyučování frontálního , tak skupinové
práce. Důraz je kladen především na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i výuka, v níž
je  upřednostňováno  aktivní  zapojení  žáků  do  vyučovacího  procesu  formou  diskuse,  sdělování
vlastních  pohledů,  názorů  či  zkušeností  s  danými  tématy  v  běžném  životě,  navozování  různých
životních situací, na nichž se žáci seznamují s možnostmi, jak reagovat na určité jevy, které by je v
životě mohly zaskočit.
  Výuka směřuje především k tomu, aby žák chápal, co to znamená "býti občanem" v demokratickém
státě. Jak by se takový občan měl chovat (vztahy mezi lidmi, úcta k druhým, tolerance, morálka,...), co
by měl vědět o demokratickém uspořádání naší země, o orgánech státu, dělbě moci, o svých právech,
ale i povinnostech. Zároveň je třeba, aby byl schopen komunikovat s úřady, orientoval se v otázkách
týkajících se práva ( rodinného, pracovního, atd.). Dále je nutné porozumět propojení celého světa
ekonomicky, politicky, kulturně. Přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování
v rizikových situacích a při mimořádných událostech. Dále je nutné porozumět propojení celého světa
ekonomicky,  politicky,  kulturně.  Rozvíjí  vědomí  přináležitosti  k evropskému  kulturnímu  okruhu,
včetně kolektivní obrany. Zároveň však porozumět specifikům regionálním - život, tradice, instituce v
rámci obce, města.
Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávání v daném vzdělávacím oboru směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
Kompetence k učení :
- učitel navazuje na ostatní předměty zadáváním úkolů jednotlivcům nebo skupinám, ty pak společně
vyhodnocují, tím vede žáka k vytváření schopnosti propojovat informace, získávat nové poznatky
- učitel využívá různých informačních zdrojů, a tak rozvíjí schopnost žáka pracovat s různými druhy
informací a ty pak využít v běžném životě
Kompetence sociální a personální :
- učitel využívá komunikativní dovednosti žáka při práci ve skupině, učitel vede žáka k uvědomění si,
že je nutné v životě spolupracovat s druhými, tak žák poznává lépe druhé, ale potažmo i sám sebe
Kompetence k řešení problémů :
- učitel zadává témata pro skupinovou práci, přičemž naplnit obsah tématu znamená pro žáka nalézt
nástroje, umět kriticky posoudit, ptát se po příčinách problému a pokusit se je vyřešit či alespoň řešení
naznačit
Kompetence komunikativní :
- učitel pracuje s žáky ve skupinách, z pozice jakéhosi moderátora či supervizora, organizátora práce je
vede k výstižnému, jasnému a srozumitelnému vyjadřování
Kompetence občanské :
- učitel vede žáky k zodpovědnému přístupu při plnění zadaných úloh, ke sledování aktuálního dění v
zemi v kontextu Evropa, témata vybírá adekvátně věku (kultura,  sport,  manipulace s informací  ze
strany médií, legislativa obce, kraje). Obhajuje své právo na názor, ale dokáže respektovat i názory
druhých
- učitel ukazuje žákům rozličné kulturní hodnoty, duchovní hodnoty a tradice
Kompetence pracovní :
-  učitel  důslednou  kontrolou  a  osobním  vzorem  přístupu  k  práci  vede  žáky  k  zodpovědnosti  a
získávání pracovních návyků
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Vzdělávací obsah

 6. ROČNÍK ; DOTACE: 1, POVINNÝ

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Výstupy učivo

 Zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a aktivně 
proti němu vystupuje

 objasní účel důležitých symbolů 
našeho státu a způsoby jejich 
používání

 rozlišuje projevy vlastenectví od 
projevů nacionalismu

 zhodnotí a na příkladech doloží 
význam vzájemné solidarity mezi 
lidmi, vyjádří své možnosti, jak 
může v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a jak pomoci  
v situacích ohrožení a obrany státu

- naše škola - život ve škole, práva a 
povinnosti žáků, význam a činnost žákovské 
samosprávy, společná pravidla a normy; vklad
vzdělání pro život
- naše obec, region, kraj - důležité instituce, 
zajímavá a památná místa, významní rodáci,
místní tradice; ochrana kulturních památek, 
přírodních objektů a majetku
- naše vlast - pojem vlasti a vlastenectví; 
zajímavá a památná místa, co nás proslavilo,
významné osobnosti; státní symboly, státní 
svátky, významné dny
- lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly 
mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 
postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc
lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti

přesahy

Do: AJ (6. ročník): Bydlení; AJ (6. ročník): Dobrý den AJ (6. ročník): Seznámení se
AJ (6. ročník): Svět práce; AJ (6. ročník): Včera a dnes; IVT(6. ročník): Internet
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury; (7. ročník): Křesťanství a 
středověká Evropa
Z: AJ (6. ročník): Včera a dnes
IVT(6. ročník): Internet
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury

ČLOVĚK JAKO JEDINEC

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 
společných cílů, objasní význam 
vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek

- podobnost a odlišnost lidí – projevy  
chování, rozdíly v prožívání, myšlení a 
jednání; osobní vlastnosti, dovednosti a 
schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, 
osobní potenciál

přesahy

Do: AJ (6. ročník): Dobrý den;AJ (6. ročník): Hovoříte anglicky?;AJ (6. ročník): Včera a 
dnes
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AJ (6. ročník): Před kolika lety;AJ (7. ročník): Popis osob, oblečení a činností ;AJ (8. 
ročník): Poznáváme sami sebe a svět kolem nás
VV (6. ročník): Užití umění v praxi
Z: AJ (6. ročník): Před kolika lety; AJ (6. ročník): Včera a dnesAJ (6. ročník): Dobrý den
AJ (6. ročník): Hovoříte anglicky? (6. ročník): Internet; VV (6. ročník): Užití umění v praxi
ČJ (6. ročník): Základy čtení a porozumění textu; AJ (7. ročník): Popis osob, oblečení a 
činností

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ

výstupy Učivo

 respektuje přijatá pravidla a 
soužití mezi spolužáky a jinými 
vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů

 vysvětlí role členů komunity a 
uvede příklady pozitivního i 
negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu  z hlediska 
prospěšnosti zdraví

- vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, 
láska, partnerské vztahy, manželství a 
rodičovství
- vztahy a pravidla soužití v prostředí 
komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina,
obec, spolek

přesahy

Do:
AJ (6. ročník): Dobrý denAJ; (6. ročník): Seznámení se;AJ (6. ročník): Svět práce
AJ (6. ročník): Hovoříte anglicky?; D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské 
kultury
Z:
AJ (6. ročník): Svět práce; AJ (6. ročník): Seznámení se; AJ (6. ročník): Dobrý den
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
AJ (6. ročník): Hovoříte anglicky?

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE

výstupy učivo

 Projevuje odpovědné chování v 
rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy, aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví 
a osobního bezpečí, v případě 
potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví - bezpečné prostředí ve škole, ochrana
zdraví při různých činnostech, bezpečnost v 
dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, 
vztahy mezi účastníky silničního provozu 
vč.zvládání agresivity, postup v případě 
dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti)

Přesahy

Do: TV (6. ročník): Význam pohybu pro zdraví; atletická průprava, technika běhu
Z: TV (6. ročník): Význam pohybu pro zdraví; atletická průprava, technika běhu
TV (6. ročník): Kondiční cvičení
TV (6. ročník): Zdravotně orientovaná zdatnost; atletika delší tratě, hod míčkem
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7. ROČNÍK ;  DOTACE: 2, POVINNÝ

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Výstupy učivo

 uplatňuje vhodné způsoby chování 
a komunikace v různých životních 
situacích, případné neshody a 
konflikty s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem

 posoudí a na příkladech doloží 
přínos spolupráce lidí při řešení 
konkrétních úkolů a dosahování 
některých cílů v rodině, ve škole, 
v obci

 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

 objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, 
zaujímá tolerantní postoje 
k menšinám

 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

- vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní 
vztahy, mezilidská komunikace; konflikty
v mezilidských vztazích, problémy lidské 
nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití - morálka a 
mravnost, svoboda a vzájemná závislost, 
pravidla chování; dělba práce a činností, 
výhody spolupráce lidí
- kulturní život - rozmanitost kulturních 
projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; 
kulturní instituce; masová kultura, prostředky 
masové komunikace, masmédia

přesahy

Do: AJ (7. ročník): Svět kolem nás; AJ (8. ročník): Známé dvojice
ČJ (7. ročník): Próza; NJ (7. ročník): Komunikace v jazykovém kursu
NJ (7. ročník): Rozhovory v kavárně; NJ (7. ročník): První kontakty s cizincem; NJ (8. 
ročník): Termíny a schůzky; AJ (8. ročník): Známé dvojice
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa; RJ (7. ročník): Komunikativní situace
ČJ (7. ročník): Divadlo, televize, film; VV (7. ročník): Interpretace výtvarných děl
RJ (7. ročník): Slovní zásoba a témata; RJ (7. ročník): Reálie a literatura
Z:
RJ (7. ročník): Komunikativní situace; NJ (7. ročník): První kontakty s cizincem
NJ (7. ročník): Rozhovory v kavárně; NJ (7. ročník): Komunikace v jazykovém kursu
AJ (8. ročník): Známé dvojice; HV (8. ročník): Hudebně pohybová činnost
NJ (8. ročník): Termíny a schůzky; D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa
HV (6. ročník): Vokální činnost; RJ (7. ročník): Reálie a literatura
RJ (7. ročník): Slovní zásoba a témata; VV (7. ročník): Interpretace výtvarných děl
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STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ

výstupy učivo

 Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního 
vlastnictví, a způsoby jejich 
ochrany, uvede příklady

 sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede hlavní příjmy a 
výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží 
nezbytnost jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového 
a přebytkového rozpočtu 
domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům 
při hospodaření s penězi

 na příkladech ukáže vhodné využití
různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede 
příklady použití debetní a kreditní 
platební karty, vysvětlí jejich 
omezení

 uvede a porovná nejobvyklejší 
způsob nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí deficitu

- majetek, vlastnictví - formy vlastnictví; 
hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana;
hospodaření s penězi, majetkem a různými 
formami vlastnictví
- peníze - funkce a podoby peněz, formy 
placení
- výroba, obchod, služby - jejich funkce a 
návaznost
- hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing, 
rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich 
odlišnosti, význam daní

přesahy

Do: M (6. ročník): Desetinná čísla; (6. ročník): Celá čísla

Z:
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátek nové doby

STÁT A PRÁVO

výstupy učivo

 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

 vyloží smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede 
příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život 
občanů

 objasní výhody demokratického 
způsobu řízení státu pro 
každodenní život občanů

 rozlišuje nejčastější typy a formy 
států a na příkladech porovná 

- právní základy státu - znaky státu, typy a 
formy státu; státní občanství ČR; složky státní 
moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
- státní správa a samospráva - orgány a 
instituce státní správy a samosprávy, jejich 
úkoly
- principy demokracie – znaky 
demokratického způsobu rozhodování a řízení 
státu; politický pluralismus, sociální dialog a 
jejich význam; význam a formy voleb do 
zastupitelstev
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jejich znaky

přesahy

Do: D (9. ročník): Moderní doba; (9. ročník): Politický zeměpis; (8. ročník): Česká republika
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
Z: D (9. ročník): Moderní doba; (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE

výstupy Učivo

 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním alkoholu a tabáku a 
životní perspektivu mladého 
člověka, uplatňuje osvojené sociální
dovednosti a modely chování při 
kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni, v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc 
sobě nebo druhým

- auto-destruktivní závislosti - zdravotní a 
sociální rizika zneužívání alkoholu, tabáku,
patologického hráčství, práce s počítačem; 
návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná
činnost, dopink ve sportu)

přesahy

 Do: NJ (9. ročník): Lidské tělo a zdraví;  (8. ročník): Všechno bylo špatné; AJ(8. 
ročník): Jak žijeme?
Z: PČ (8. ročník): potraviny

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA  A PÉČE O ZDRAVÍ

Výstupy učivo

Porozumí základním zásadám zdravého 
způsobu života a péče o zdraví a 
dokáže je aplikovat ve svém životě

- výživa a zdraví - zásady zdravého 
stravování, pitný režim, vliv životních 
podmínek a způsobu stravování na zdraví; 
poruchy příjmu potravy
- vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví
– kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, 
teplota
- tělesná a duševní hygiena – denní režim – 
zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 
otužování, denní režim, vyváženost 
pracovních a odpočinkových aktivit, význam 
pohybu pro zdraví, pohybový režim

přesahy

Do: AJ (7. ročník): Jídlo a pití             Z: AJ (7. ročník): Jídlo a pití

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ

Výstupy učivo

 Vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím, 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a 

- celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – 
složky zdraví a jejich interakce, základní 
lidské potřeby a jejich hierarchie
- podpora zdraví a její formy – prevence a 
intervence, působení na změnu kvality 
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hodnotou zdraví

 posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní 
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje 
z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

 usiluje v rámci svých možností o 
aktivní podporu zdraví

 vyjádří vlastní názor k 
problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

prostředí a chování jednotlivce, odpovědnost 
jedince za zdraví, podpora zdravého životního 
stylu, programy podpory zdraví

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ  I

Výstupy učivo

 rozpozná varovné signály, zná 
složky IZS

 rozezná živelní pohromu, havárii s 
únikem látek a ostatní události

 uplatňuje  adekvátní způsoby 
chování a ochrany v modelových 
situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

- varovné signály, integrovaný záchranný 
systém, evakuační zavazadlo

přesahy

Do: Ch (8. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací; AJ (7. ročník): Počasí; ČJ (7. 
ročník): Próza; VV (8. ročník): Příroda a člověk (studie a parafráze)
Z: TV (6. ročník): Význam pohybu pro zdraví; atletická průprava, technika běhu

8. ROČNÍK  - DOTACE: 2, POVINNÝ

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE

výstupy učivo

 Respektuje změny v období 
dospívání, vhodně na ně reaguje a 
kultivovaně se chová k opačnému 
pohlaví

 respektuje význam sexuality v 
souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními životními 
cíli, chápe význam zdrženlivosti v 
dospívání a odpovědného 
sexuálního chování

- dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní 
a společenské změny

přesahy

Do: Př (8. ročník): Etologie; Př (8. ročník): Biologie člověka-Anatomie a fyziologie
Př (8. ročník): Genetika-Základy nauky o dědičnosti a proměnlivosti
Z: TV (8. ročník): Zdravotní tělesná výchova, gymnastika
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ČLOVĚK JAKO JEDINEC

výstupy učivo

 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

- vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání, 
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i 
druhých lidí, systém osobních hodnot, 
sebehodnocení; stereotypy v posuzování 
druhých lidí
- osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní 
perspektiva, adaptace na životní změny,
sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a 
osobní kázně při seberozvoji

přesahy

Do: AJ (8. ročník): Poznáváme sami sebe a svět kolem nás; VV (8. ročník): Písmo a jeho 
užití, netradiční techniky, prostorová vytváření a výrazová malba
AJ (8. ročník): Jak žijeme?
ČJ (8. ročník): Úvaha; D (8. ročník): Modernizace společnosti; HV (8. ročník): Hudebně 
pohybová činnost; NJ (8. ročník): Povolání a všední den
Z: AJ (8. ročník): Poznáváme sami sebe a svět kolem nás; VV (8. ročník): Písmo a jeho užití,
netradiční techniky, prostorová vytváření a výrazová malba; ČJ (8. ročník): Subjektivně 
zabarvený popis; HV (7. ročník): Vokální činnost; AJ (8. ročník): Jak žijeme?; HV (8. 
ročník): Hudebně pohybová činnost; D (8. ročník): Modernizace společnosti; ČJ (8. ročník): 
Úvaha; NJ (8. ročník): Povolání a všední den; TV (8. ročník): Zdravotní tělesná výchova, 
gymnastika

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ

Výstupy učivo

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a 
jaké služby občanům nabízejí, 
vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

 rozlišuje a porovnává úlohu 
výroby, obchodu a služeb, uvede 
příklady jejich součinnosti

 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu, objasní vliv 
nabídky a poptávky na tvorbu ceny
a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na 
tvorbu peněz

 rozlišuje , ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směřuje své výdaje, 

- principy tržního hospodářství - nabídka, 
poptávka, trh; tvorba ceny, inflace, podstata 
fungování trhu; nejčastější právní formy 
podnikání

- banky a jejich služby – aktivní a pasivní 
operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro 
získávání prostředků
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uvede příklady dávek a příspěvků, 
které ze st.rozpočtu získávají 
občané

přesahy

Z: D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby; PČ (9. ročník): trh práce
PČ (9. ročník): podnikání

STÁT A PRÁVO

Výstupy učivo

 přiměřeně uplatňuje svá práva 
včetně práv spotřebitele a 
respektuje práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem 
občana při zajišťování obrany 
státu

- lidská práva - rozbor Listiny základních práv
a svobod, základní lidská práva, práva dítěte, 
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv
dětí v dokumentech; poškozování lidských 
práv, šikana, diskriminace

přesahy

Do:
AJ (8. ročník): Poznáváme sami sebe a svět kolem nás; D (8. ročník): Modernizace 
společnosti
D (9. ročník): Moderní doba
Z: AJ (8. ročník): Poznáváme sami sebe a svět kolem nás
D (8. ročník): Modernizace společnosti
D (9. ročník): Moderní doba

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE

výstupy Učivo

 dává do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek 
(především nelegálních drog) a 
životní perspektivu mladého 
člověka

 uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami, svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc

 rozumí obsahu pojmu šikana, 
odsuzuje ji, zná čísla Linky důvěry

 vyhodnotí na základě svých 
znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt, uplatňuje osvojené 

- auto-destruktivní závislosti – psychická 
onemocnění, násilí mířené proti sobě samému,
rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní 
kouření, zbraně , nebezpečné látky a 
předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich 
zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu
- skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita - šikana a jiné
projevy násilí; formy sexuálního zneužívání 
dětí; kriminalita mládeže, komunikace se 
službami odborné
pomoci
- manipulativní reklama a informace - 
reklamní vlivy, působení sekt
- bezpečné chování a komunikace – 
komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí ,  
nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií, sebeochrana a vzájemná
pomoc v rizikových situacích a v situacích 
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dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi

ohrožení

přesahy

Do: NJ (9. ročník): Lidské tělo a zdraví; AJ (8. ročník): Všechno bylo špatné
AJ (8. ročník): Jak žijeme?; AJ (8. ročník): Pojďme nakupovat
VV (8. ročník): Písmo a jeho užití, netradiční techniky, prostorová vytváření a výrazová 
malba
RJ (8. ročník): Komunikativní situace
Z: PČ (8. ročník): potraviny; PČ (8. ročník): příprava pokrmů
AJ (8. ročník): Všechno bylo špatné; AJ (8. ročník): Jak žijeme?
AJ (8. ročník): Pojďme nakupovat
VV (8. ročník): Písmo a jeho užití, netradiční techniky, prostorová vytváření a výrazová 
malba
Inf (8. ročník): internet

9. ROČNÍK -   DOTACE: 1, POVINNÝ

STÁT A PRÁVO

Výstupy učivo

 objasní význam právní úpravy 
důležitých vztahů - vlastnictví, 
pracovní poměr, manželství

 rozpozná protiprávní jednání, 
rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady

 provádí jednoduché právní úkony a
chápe jejich důsledky, uvede 
příklady některých smluv, 
upravujících občanskoprávní 
vztahy

 dodržuje právní ustanovení, která 
se na něj vztahují a uvědomuje si 
rizika jejich porušování

 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů
právní ochrany občanů, uvede 
příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování 
trestných činů

 zná nejdůležitější právní aspekty 
související se vznikem, trváním a 
zánikem manželství

- právní řád ČR - význam a funkce právního 
řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava 
soudů; právní norma, předpis, publikování 
právních předpisů
- protiprávní jednání - druhy a postihy 
protiprávního jednání včetně korupce, trestní 
postižitelnost; porušování předpisů v silničním
provozu, porušování práv k duševnímu 
vlastnictví
- právo v každodenním životě – význam 
právních vztahů, důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající, základní práva 
spotřebitele, styk s úřady
- rodinné právo – právní aspekty manželství
- Ústava ČR

přesahy

Do: D (9. ročník): Moderní doba; Z (9. ročník): Politický zeměpis; Z (8. ročník): Česká 
republika; Z (8. ročník): ČR obyvatelstvo; Z (8. ročník): ČR hospodářství; Z (8. ročník): 
Oblasti ČR; Z (8. ročník): Místní region
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D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
Z: D (9. ročník): Moderní doba; D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
PČ (9. ročník): trh práce; PČ (9. ročník): volba profesní orientace
PČ (9. ročník): zaměstnání; PČ (9. ročník): podnikání

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT

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, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v 
zahraničních misích

 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj 
osobní názor a popíše jejich hlavní 
příčiny i možné důsledky pro život 
lidstva

 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a 
zápory

 objasní souvislosti globálních a 
lokálních problémů, uvede řešení 
globálních problémů na lokální 
úrovni – v obci, regionu

 uvede příklady mezinárodního 
terorismu a zaujme vlastní postoj 
ke způsobům jeho potírání, objasní
roli ozbrojených sil ČR při 
zajišťování obrany státu a při 
řešení krizí nevojenského 
charakteru

- evropská integrace - podstata, význam, 
výhody; Evropská unie a ČR
- mezinárodní spolupráce - ekonomická, 
politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy,
její výhody; významné mezinárodní 
organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.)
- globalizace - projevy, klady a zápory; 
významné globální problémy včetně válek a 
terorismu, možnosti jejich řešení

přesahy

Do: Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy; Z (9. ročník): Politický zeměpis
ČJ (8. ročník): Chvála jazyka; ČJ (9. ročník): Člověk v poválečném světě
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
Z (6. ročník): Afrika; Z (6. ročník): Austrálie; Z (6. ročník): Oceánie; Z (7. ročník): 
Regionální geografie Ameriky; Z (7. ročník): Regionální geografie Asie
Z: D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět; Inf (9. ročník): internet
ČJ (9. ročník): Člověk v poválečném světě
RJ (9. ročník): Slovní zásoba a témata
PČ (9. ročník): zaměstnání
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PČ (9. ročník): podnikání

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Výstupy učivo

 Samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci 
organizmu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím

 

- sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě 
samému, vztah k druhým lidem, zdravé a 
vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní 
identity
- seberegulace a sebeorganizace činností a 
chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací,
stanovení osobních cílů a postupných kroků 
k jejich dosažení, zaujímání hodnotových 
postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení
problémů v mezilidských vztazích, pomáhající
a prosociální chování, dopad vlastního 
chování
- psychohygiena – v sociální dovednosti pro 
předcházení a zvládání strasu, hledání pomoci 
při problémech
- mezilidské vztahy, komunikace, kooperace – 
respektování sebe sama i druhých, přijímání 
názoru druhého, empatie, dialog , asertivní 
chování
- stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, 
relaxační a regenerační techniky k 
překonávání únavy, stresových reakcí a k 
posilování duševní odolnosti

přesahy

Do:
AJ (8. ročník): Co chceš dělat? /Plány do budoucna/; VV (9. ročník): Písmo, fantazie a hra
TV (9. ročník): Nové trendy cvičení
Z: AJ (8. ročník): Co chceš dělat? /Plány do budoucna/
PČ (9. ročník): volba profesní orientace
PČ (9. ročník): možnosti vzdělávání
ČJ (9. ročník): Několik tváří okupace
ČJ (9. ročník): Člověk v poválečném světě

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ 2

výstupy učivo

 projevuje odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech, 
v případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc

- ochrana čl.za mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných událostí, varovný 
signál a jiné formy varování, základní úkoly 
ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost 
pomimořádné události, prevence vzniku 
mimořádných událostí

přesahy

Do:
Ch (9. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situacích
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AJ (8. ročník): Všechno bylo špatné
Ch (8. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací
Z:
Ch (9. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situacích
AJ (8. ročník): Všechno bylo špatné
Ch (8. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací
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5.3. Jazyk a jazyková komunikace

5.3.1. Český jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Charakteristika předmětu Český jazyk v 1.- 5.ročníku
  Vyučovací předmět Český jazyk je zaměřen na užívání mateřského jazyka. Mateřský jazyk je
nejdůležitějším nástrojem lidské komunikace,  a to,  jak naučíme děti  tento nástroj ovládat,
ovlivní jejich budoucí život i v těch nejprostších a nejběžnějších situacích.Má za úkol vybavit
žáka  jazykovými  a  komunikačními  dovednostmi,  které  bude  využívat  po  celý  život  v
praktických  situacích.  Tím jsou  vytvářeny  předpoklady  pro  úspěšné  zvládnutí  zákonitostí
efektivní mezilidské komunikace, pro správnou interpretaci výpovědi a schopnost adekvátní
reakce. Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk je rozdělen do tří oblastí:
  Komunikační a slohová výchova seznamuje žáky s různými typy jazykových sdělení, učí je
číst  a  naslouchat s porozuměním, analyzovat  čtený či  slyšený text,  kriticky posoudit  jeho
obsah a tvořit formálně i obsahově správné texty.
  Jazyková výchova umožňuje žákům osvojit si spisovný jazyk, rozlišovat jeho formy a na
základě poznání struktury jazyka vytváří předpoklady pro jasné, srozumitelné a kultivované
vyjadřovaní. Prohlubuje přitom obecné intelektové dovednosti žáků, a stává se tak důležitým
nástrojem získávání informací obecně.
  Literární výchova seznamuje žáky prostřednictvím četby se základními literárními žánry,
posiluje jejich umělecké vnímání a učí je rozlišovat fikci od skutečnosti. Žáci tak rozvíjejí své
čtenářské návyky i schopnosti recepce, interpretace a produkce literárního textu.
  Charakteristika předmětu Český jazyk v 6.- 9.ročníku
  Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni používat základní komunikační a jazykové
prostředky mateřského jazyka v mluvené i  písemné podobě. Rozvíjí  schopnost porozumět
čtenému textu, pracovat s ním a interpretovat ho. Výuka směřuje také ke schopnosti žáků
komunikovat,  vyjádřit  svůj  názor  a  schopnost  naslouchat  druhému..  Žáci  jsou  vedeni  k
estetickému prožitku a k pozitivnímu vztahu k umění, především k literatuře.
  Předmět Český jazyk je tvořen třemi vzdělávacími obsahy: komunikační a slohová výchova,
jazyková výchova /důraz je kladen na základní gramatické jevy/ a literární výchova.   
  Časová dotace je jednotná pro všechny ročníky, tj. 5 vyučovacích hodin. Tyto jsou rozděleny
na 2 hodiny jazykové výchovy, 2 hodiny literární výchovy a 1 hodinu komunikační a slohové
výchovy.. Toto rozdělení není striktně dané, lze jej v případě potřeby upravit, a to na dobu
určitou.
  Výuka probíhá v celé třídě, tzn. bez dělení na skupiny. Nejčastěji používané formy výuky
jsou frontální, skupinová výuka a výuka formou projektu. Využívá se rovněž samostatná práce
žáků - připravená i nepřipravená. K výuce jsou využívány také výukové počítačové programy.
Do výuky jsou zařazovány i hodiny v školní knihově, městské knihovně a návštěvy aktuálních
výstav.
  V předmětu jsou realizována všechna průřezová témata obsažená v RVP.
Předmět  je  vyučován v  návaznosti  na  dějepis,  výtvarnou výchovu,  občanskou výchovu  a
hudební výchovu.

VÝCHOVNÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  STRATEGIE uplatňované  ve  vyučovacím  předmětu
ČESKÝ JAZYK
Postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
-  vedeme žáka k uvědomění si  smyslu a významu mateřského jazyka,  jeho jazykových a
stylových útvarů a vrstev, jejich specifičnost i odlišnost ve srovnání s cizími jazyky,
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-  rozvíjíme  dovednost  vlastního  reálného  hodnocení,  zaujmout  postoj  k  svému výkonu  s
důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě,
-  předkládáme  žákům  dostatek  možností,  jak  v  maximální  možné  míře  užívat  vhodné
jazykové prostředky, zdokonalovat schopnost kultivovaně se vyjadřovat psanou i mluvenou
formou,
-  vedeme  žáka  k  uvědomění  si  širších  souvislostí  se  ostatními  vzdělávacími  oblastmi,
především společenskovědní oblastí,
- vedeme žáka k využívání optimálních učebních strategií.
Kompetence k řešení problému:
- nabízíme žákům dostatek problémových úloh jazykového i obecnějšího typu, které v něm
rozvíjejí vlastní rozhodovací schopnosti,
-  vedeme žáka  ke  zdokonalení  vyjádření  vlastního  názoru  a  obhajobě  vlastních  řešení,  v
případě chybných řešení vytváříme prostor ke zdůvodnění jeho rozhodnutí a odhalení logické
chyby, která jej k chybnému řešení vedla,
- upevňujeme v žákovi dovednost vyhledat potřebné informace pro řešení úkolu,
- vedeme ho ke schopnosti vyhledat si informace v základních jazykových příručkách a v
informačních zdrojích.
Kompetence komunikativní
- nabízíme žákům dostatek možností k porozumění textů a obrazových materiálů souvisejících
s krásnou literaturou a uměním vůbec,
- umožňujeme žákům poznávat základní hodnoty kultury,
- vedeme k formulování vlastních názorů a stanovisek ke kulturním a společenským jevům,
- vedeme žáka k naslouchání druhým, reagování na ně, diskusi s nimi,
-  nabízíme  dostatek  možností  k  práci  s  textem  /učebnice,  encyklopedie,  odborný  text/,
zvukovým a obrazovým záznamem; vedeme žáka k efektivnímu vybírání informací z těchto
materiálů.
Kompetence sociální a personální
- vytváříme dostatek prostoru pro zapojení se žáka do práce menší skupiny i celé třídy,
- vedeme žáka ke zdokonalení argumentace a neagresivního prosazení svého názoru,
- vedeme žáka k respektování názorů, jednání i chování jiných,
- vedeme žáka ke zdravému sebevědomí, hodnocení vlastní práce,
- učíme ho využít nezdar a neúspěch jako informaci pro nápravu.
Kompetence občanské
- nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení souvislostí mezi kulturou a společenským
životem,
- vedeme žáky k tomu, aby byli schopni své znalosti z oblasti literatury, slohu i mluvnice
uplatnit při vytváření svých občanských postojů,
- vedeme žáka k uvědomění si specifika českého národního prostředí i jiných kultur (toleranci
k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, k lidem znevýhodněným).
Kompetence pracovní
- nabízíme žákům dostatek možností uvědomit si význam dobrých jazykových (v mluvené i
psané podobě) znalostí  a schopností  pro život,  pochopit  vztah mateřského jazyka a cizích
jazyků jako předpoklad pro praktické životní osobní i pracovní uplatnění.
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH

1. ROČNÍK - DOTACE: 9, POVINNÝ

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Výstupy učivo

 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného obsahu a náročnosti

 píše správné tvary písmen a 
číslic, správně spojuje písmena i 
slabiky, kontroluje vlastní 
písemný projev

 zvládá základní hygienické 
návyky spojené s psaním

 píše věcně i formálně správně 
jednoduchá sdělení

 v krátkých mluvených projevech 
správně dýchá a volí vhodné 
tempo řeči

 volí vhodné verbální i 
nonverbální prostředky řeči 
v běžných školních i 
mimoškolních situacích

cvičení zrakové paměti
cvičení zrakového vnímání
cvičení sluchového vnímání
procvičování soustředěnosti, zaměřené na 
pozornost a paměť
cviky k uvolnění ruky a zápěstí
přípravné cviky
tvarové skupiny písmen a číslic české abecedy
spojování písmen
psací tvary: bě, pě, vě, dě, tě, ně
diakritická znaménka
velká písmena na začátku vět
základní hygienické návyky (čistota rukou při 
psaní, péče o psací náčiní, správné zacházení 
s grafickým materiálem, správné sezení při 
psaní, správný úchop, hygiena zraku )
rozvoj psychomotorických schopností
vytváření estetických návyků
technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný 
písemný projev)
orientace v liniatuře
správné pořadí písmen, úplnost slova, čitelnost a
úhlednost psaného projevu
opis, přepis, diktát, autodiktát
základní komunikační pravidla (oslovení, 
omluva, prosba, zdvořilé vystupování)

Přesahy

Do: ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova; TV (1. ročník): - pohybové hry - s různým 
zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při 
cvičení; pohybová tvořivost
VV (1. ročník): Ověřování komunikačních účinků
Z: Pč (1. ročník): Práce s drobným materiálem

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 poznává všechna písmena malé a 
velké abecedy

pozná rozdíl mezi velkým a malým,
psacím a tiskacím písmenem

slabika, slovo, věta, hláska, písmeno
abeceda - nácvik čtecích technik, poznávání
srozumitelné mluvení
hláskování slov, vět
slovní přízvuk
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 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a 
náročnosti

 porozumí písemným nebo 
mluveným pokynům přiměřené 
složitosti

 rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova, čtení slova na 
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

 rozlišuje v textu druhy vět podle 
postoje mluvčího a k jejich 
vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky

rozlišení hlásek z hlediska potřeb čtení
písmen abecedy
délka slabik dle samohlásek
vztahy mezi slovy, význam slov
druhy vět
tvoření jednoduchých vět
intonace
práce s učebnicí
jazyková, sluchová, zraková cvičení
analyticko-syntetická cvičení
srozumitelné mluvení, správná arikulace
písmeno ě
rozlišování slabik. dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
krátké mluvené projevy
řešení hádanek, křížovek
jazykolamy

Přesahy

Do:
M (1. ročník): obor přirozených čísel
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
TV (1. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
Pč (1. ročník): Práce s drobným materiálem

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

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

 vyjadřuje své pocity z přečteného
textu

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od 
ostatních vyprávění

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

 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a 

porozumění textu
základní literární pojmy (rozpočítadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka)
rozvoj fonematického sluchu
správná a zřetelná výslovnost
poznávání písmen abecedy ve vztahu k jim     
odpovídajícím hláskám
práce s učebnicí a literárním textem
orientuje se v jednoduchém textu
reprodukce a dramatizace textů
zážitkové čtení a naslouchaní
přednes básně
výcvik čtení - správné čtení slabik, slov, vět
poslech literárních textů
hlasité čtení, tiché a uvědomělé čtení
slovní přízvuk
řešení hádanek
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náročnosti

 respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
 pamatovat si a 
reprodukovat        jednoduché 
říkanky a básničky

 dokáží se koncentrovat na 
poslech pohádek a krátkých 
příběhů

přesahy

Do: ČS (1. ročník): Rozmanitost přírody; VV (1. ročník): Uplatňování subjektivity
HV (1. ročník): Poslechové činnostiHV (1. ročník): Vokální činnosti
Z: M (1. ročník): obor přirozených čísel; ČJ (1. ročník): psaní;ČJ (1. ročník): jazyková 
výchova
ČS (1. ročník): Místo, kde žijeme; ČaS (1. ročník): Lidé a čas
VV (1. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti;VV (1. ročník): Ověřování komunikačních 
účinků
HV (1. ročník): Vokální činnosti; Pč (1. ročník): Práce s drobným materiálem

2. ROČNÍK - DOTACE: 9, POVINNÝ

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Výstupy učivo

 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného obsahu a náročnosti

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou 
výslovnost

 v krátkých mluvených projevech 
správně dýchá a volí vhodné 
tempo řeči

 na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev

 seřadí ilustrace podle dějové 
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

 píše věcně i formálně správně 
jednoduchá sdělení

Popíše obrázek

snaha o plynulé čtení
čtení s porozuměním
hlasité a tiché čtení
slovní přízvuk a přirozená intonace
jednoduchý popis
základ vypravování (dodržování posloupnosti)
procvičování soustředěnosti, zaměřené na 
pozornost a paměť
základní pojmy společenského styku (oslovení, 
pozdrav, poděkování, základní komunikační 
pravidla)
zdvořilé vystupování
psaní velkých a malých písmen
psaní tvarových skupin psacího písma (štíhlost, 
rozestupy, výška)
umísťování diakritických znamének
úprava písemností (nadpis, odstavec)
cviky k uvolnění ruky a zápěstí
základní hygienické návyky a technika psaní
orientace v liniatuře
spojování písmen
aplikační cvičení - adresa, pozdrav, blahopřání, 
dopis
dodržování správnosti, čitelnosti a úhlednosti
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Popíše předmět
Popíše fyzický vzhled i vlastnosti 
osoby
Při popisu postupuje systematicky
Napíše pozvánku se všemi 
důležitými údaji
Napíše dopis kamarádovi se všemi 
náležitostmi

 volí vhodné verbální i 
nonverbální prostředky řeči 
v běžných školních i 
mimoškolních situacích

 píše správné tvary písmen a 
číslic, správně spojuje písmena i 
slabiky, kontroluje vlastní 
písemný projev

přesahy

Do:
ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova
ČS (2. ročník): Lidé kolem nás
Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem
Z:
M (2. ročník): obor přirozených čísel
M (2. ročník): násobilka
Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Výstupy učivo

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

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od 
ostatních vyprávění

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

 orientuje se v různých žánrech 
literatury
 pamatuje si a reprodukuje
jednoduché říkanky a básničky

knihy různých žánrů
základní literární pojmy (povídka, bajka, 
spisovatel, básník, čtenář, divadelní představení,
herec)
rozvoj znělého hlasu, artikulace a spisovné 
výslovnosti
plynulé čtení jednoduchých vět
práce s učebnicí a literárním textem
orientace se v jednoduchém textu
reprodukce a dramatizace textů
zážitkové čtení a naslouchaní
přednes básně
výcvik čtení - správné čtení slabik, slov, vět
poslech literárních textů
hlasité čtení, tiché a uvědomělé čtení
slovní přízvuk při čtení mluvních taktů
uplatnění přirozené intonace
řešení hádanek

78



 dokáže se koncentrovat na
poslech pohádek a krátkých 
příběhů

vyprávění vlastních zážitků
slovní zásoba, vhodná pojmenování, otázky a 
odpověď
spojování obsahu textu s ilustrací

přesahy

Do: ČS (2. ročník): Rozmanitost přírody; ČaS (2. ročník): Člověk a jeho zdraví
VV (2. ročník): Uplatňování subjektivity;HV (2. ročník): Poslechové činnosti
HV (2. ročník): Vokální činnosti
Z: M (2. ročník): obor přirozených čísel; M (2. ročník): násobilka
ČJ (2. ročník): psaní; ČS (2. ročník): Místo,kde žijeme
ČS (2. ročník): Lidé a čas
ČS (2. ročník): Rozmanitost přírody
VV (2. ročník): Ověřování komunikačních účinků
HV (2. ročník): Vokální činnost
Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova, čtení slova na 
hlásky, odděluje krátké a dlouhé 
samohlásky

 porovnává významy slov, zvláště 
slova opačného významu a slova 
významem souřadná, nadřazená 
a podřazená, vyhledává v textu 
slova příbuzná
Ví, že slova mají svůj význam
Ke slovu uvede příklady slov 
podřazených
Ke slovu uvede slovo nadřazené
Ke slovu doplní slovo protikladné
Vysvětlí významy mnohoznačného 
slova
Ke slovu uvede slovo souznačné
Rozliší slova spisovná a nespisovná
a ví, kdy je užívat

            Rozezná slova citově zabarvená

 spojuje věty do jednodušších 
souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy

 rozlišuje v textu druhy vět podle 
postoje mluvčího a k jejich 
vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky
Vyjádří své myšlenky pomocí 
souvislých vět
Složí větu z jednotlivých slov

rozdělení hlásek (samohlásky, souhlásky, 
dvojhlásky)
souhlásky znělé, neznělé (uprostřed i na konci 
slov)
slabikotvorné r, l
slovní význam (nadřazená, podřazená a 
souřadná slova)
věta a souvětí (prvotní rozlišení a funkce spojek)
věta jako základ jazykového projevu
výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, 
bě, pě, vě, mě
rozlišování obecných, vlastních a místních jmen
tvrdé a měkké souhlásky
psaní ú/ů
pořádek vět
pořádek slov ve větě
slovo, slabika, hláska, písmeno
dělení slov na konci řádku
věta, druhy vět dle postoje mluvčího 
(oznamovací, rozkazovací, tázací, přací)
slovo a slovní význam (slova nadřazená, 
podřazená, souřadná, protikladná, mnohoznačná,
souznačná, spisovná, nespisovná)
slovní druhy (podstatná jména, slovesa, 
předložky, spojky, číslovky)
psaní velkých písmen na začátku vlastních jmen
dělení slov na konci řádku
psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
interpunkční znaménka
diakritická znaménka
znělé a neznělé souhlásky na konci slov
opis, diktát, přepis
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Rozliší větu oznamovací, tázací, 
rozkazovací a přací

 odůvodňuje a správně píše: i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách, 
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ú/ů, 
velká písmena na začátku věty a 
v typických případech vlastních 
jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování
Rozdělí souhlásky na tvrdé, měkké 
a obojetné
Ve slově rozliší druhy souhlásek
Pozná, které l,r je slabikotvorné
Po tvrdých souhláskách napíše y
Po měkkých souhláskách napíše i
Ví, že po obojetných souhláskách 
se píše někdy i a jindy y

 umí uspořádat věty v textu podle 
posloupnosti děje

 vytváří správný slovosled věty

 rozdělí slovo na slabiky, slabiky 
na hlásky, rozliší rozdíl mezi 
hláskou a písmenem

 rozlišuje slovní druhy v 
základním tvaru

Vyjmenuje názvy slovních druhů
Při popisu slov užívá názvy 
slovních druhů
V textu rozpozná podstatná jména, 
slovesa, předložky, spojky a 
číslovky

 

přesahy

Do: M (2. ročník): obor přirozených čísel; ČaS (2. ročník): Lidé kolem nás
Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem
Z: VV (2. ročník): Ověřování komunikačních účinků

3. ROČNÍK - DOTACE: 8, POVINNÝ

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo
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 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

 porozumí písemným nebo 
mluveným pokynům přiměřené 
náročnosti

 respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru

 zvládá základní hygienické 
návyky spojené s psaním

 píše správné tvary písmen a 
číslic, správně spojuje písmena i 
slabiky, kontroluje vlastní 
písemný projev

 volí vhodné verbální i 
nonverbální prostředky řeči i 
písma v běžných školních i 
mimoškolních situacích

            
 seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

 odlišuje větu jednoduchou a 
souvětí

pozná souvětí
v souvětí určí počet vět

plynulé čtení souvětí a vět, členění textů a 
větného přízvuku
tiché a hlasité čtení, předčítání
snaha o zvýšení tempa čtení
stylizace: správný pořádek slov ve větě, slovní 
spojení, hodnocení slov, výběr vhodných výrazů
kompozice: členění jazykového projevu, 
vytváření nadpisu
odpovědi na otázky a tvoření otázek
vypravování dle obrázků, časová posloupnost 
dějů
popis (jednoduchý předmět, činnost)
různé formy žádosti o pomoc (požádání o 
informaci a podání informace)
jednoduchá sdělení
reprodukce krátkých textů
různé formy společenského styku (přání, 
pozdrav, pohlednice, dopis, omluvenka,…)
osnova a její využití
aplikační cvičení - vyplňování poštovních 
formulářů
hygienické návyky při psaní, automatizace 
psacího pohybu
upevňování správných tvarů písmen a číslic
odstraňování individuálních nedostatků v 
kvalitativních a kvantitativních znacích písma  
osobitý rukopis
vytváření návyku plynulého, přiměřeně rychlého
a úhledného osobitého rukopisu
kontrola vlastního písemného projevu
celková úprava písemností
úprava písemného projevu v sešitech při 
jednoduchých zápisech a pracovních 
poznámkách

přesahy

Do:
ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova
TV (3. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
ČS (3. ročník): Místo, kde žijeme
ČS (3. ročník): Lidé kolem nás
Z:
M (3. ročník): slovní úlohy
Aj (3. ročník): odlišný pravopis
Aj (3. ročník): základní dramatické struktury a typy vět
Pč (3. ročník): Práce s drobným materiálem
Aj (3. ročník): slovní zásoba a tvoření slov
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA
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výstupy učivo

 spojuje věty do jednodušších 
souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy

 rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova, čtení slova na 
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

 porovnává významy slov, zvláště 
slova opačného významu a slova 
významem souřadná, nadřazená 
a podřazená, vyhledává v textu 
slova příbuzná

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

 rozezná větu jednoduchou a 
souvětí

 prvotně se seznámí se základními
skladebními dvojicemi

 rozlišuje mluvnické kategorie 
podstatných jmen a sloves

 odůvodňuje a správně píše i/y po 
obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech

 odůvodňuje a správně píše velká 
písmena v typických případech 
vlastních jmen, osob, zvířat a 
místních pojmenování

hláskosloví
abeceda
nauka o slově (slova podobného významu, slova
příbuzná, slova protikladná, slova nadřazená a 
podřazená)  
druhy slov (ohebné, neohebné) – prvotní 
seznámení se systémem slovních druhů
věta jednoduchá
rozlišení věty jednoduché a souvětí, grafická 
podoba souvětí, spojovací výrazy, vzorec souvětí
základní skladební dvojice
skloňování podstatných jmen – rod, číslo, pád
časování sloves – osoba, číslo, čas
vyjmenovaná slova a slova příbuzná,
 - slova příbuzná, slovní přízvuk
 - psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitř 
slov, významový rozdíl mezi slovy s i/y
vlastní jména
hádanky, jazykolamy, apod.

prohloubení učiva - znělé a neznělé souhlásky 
na konci a uvnitř slov

přesahy

Do:
M (3. ročník): obor přirozených čísel
TV (3. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
Z:
Aj (3. ročník): odlišný pravopis

83



Aj (3. ročník): základní pravidla výslovnosti
Aj (3. ročník): základní dramatické struktury a typy vět
VV (3. ročník): Ověřování komunikačních účinků
Aj (3. ročník): slovní zásoba a tvoření slov

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Výstupy učivo

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

 vyjadřuje své pocity z přečteného
textu

 využívá školní, popřípadě obecní 
knihovnu

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

rozvoj znělého hlasu
artikulace a spisovná výslovnost
výcvik čtení
plynulé čtení jednoduchých vět a souvětí
při výrazném čtení užití vhodné síly, výšky a 
barvy hlasu
hlasité, rychlé, tiché a uvědomělé čtení s 
porozuměním přiměřených textů
reprodukce a dramatizace textů
zážitkové čtení a naslouchaní
přednes básně nebo úryvku prózy
členění textu
předčítání, četba uměleckých, populárních a 
naukových textů
poslech literárních textů
slovní přízvuk při čtení mluvních taktů
uplatnění přirozené intonace
rozšíření slovní zásoby, přesnější rozlišení 
významu slov
spojování obsahu textu s ilustrací
beseda nad oblíbenými knihami (podstata 
příběhu, postavy, atmosféra, postoje, myšlenky)
využití školní a obecní knihovny
vyprávění pohádky, povídky nebo pověsti

přesahy

Do: M (3. ročník): obor přirozených čísel; ČS (3. ročník): Lidé kolem nás
VV (3. ročník): Uplatňování subjektivity; HV (3. ročník): Vokální činnost
Z: M (3. ročník): slovní úlohy; ČJ (3. ročník): psaní; ČS (3. ročník): Místo, kde žijeme
ČS (3. ročník): Lidé a čas; ČS (3. ročník): Rozmanitost přírody
ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví VV (3. ročník): Ověřování komunikačních účinků
HV (3. ročník): Vokální činnost; Pč (3. ročník): Práce s drobným materiálem

4. ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Výstupy učivo

 čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas

 vede správně dialog, telefonický 
rozhovor, zanechá vzkaz na 
záznamníku

uvědomělé tiché čtení
správné a plynulé čtení s přirozenou intonací 
a správným frázováním
osnova, nadpis, členění textu
základní komunikační pravidla
komunikační žánry – vzkaz, zpráva, oznámení, 
vypravování
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 volí náležitou intonaci, přízvuk, 
pauzy a tempo podle svého 
komunikačního záměru

 píše správně po stránce obsahové 
i formální jednoduché 
komunikační žánry

 rozlišuje podstatné a okrajové 
informace v textu vhodné pro 
daný věk

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

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

odstraňování individuálních nedostatků v 
kvalitativních a kvantitativních znacích písma
psaní velkých a malých písmen abecedy dle 
tvarových skupin
vytváření návyku plynulého, přiměřeně rychlého
a úhledného osobitého rukopisu
kontrola vlastního písemného projevu
kultura písemného projevu (zápisy do sešitů, 
výpisy údajů z učebnic, ze slovníků, apod.)
kultura písemného vyjadřování
stručné zápisy z učebního textu
písemné formy společenského a úředního styku 
(vyplňování tiskopisů, telefonování, „sms“ 
zprávy, pozdrav z prázdni, inzerát, popis)

přesahy

Do:
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
TV (4. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
Z:
M (4. ročník): slovní úlohy
ČS (4. ročník): Rozmanitost přírody, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Lidé kolem nás
 Pč (4. ročník): Práce s drobným materiálem

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Výstupy učivo

 odůvodňuje a píše správně: i/y ve
slovech po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných 
slovech

orientuje se v pravopisu obojetných
souhlásek a vyjmenovaných slov

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

vyjmenovaná slova, psaní i/y po obojetných 
souhláskách uvnitř slov
význam slov (jednoznačná, mnohoznačná)
slova spisovná, nespisovná, slova citově 
zabarvená
stavba slova – kořen, část předponová a 
příponová
rozlišování předpon a předložek
věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy
základní skladební dvojice, podmět a přísudek
seznámení se shodou přísudku s podmětem
řeč přímá a řeč nepřímá
druhy vět
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 rozlišuje slova spisovná a 
nespisovná a jejich nespisovné 
tvary

 rozlišuje ve slově kořen, část 
příponovou, předponovou a 
koncovku

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

 prakticky využívá vzory 
podstatných jmen

 rozeznává tvary sloves a 
gramatické kategorie u sloves

 vyhledává základní skladební 
dvojici a v neúplné základní 
skladební dvojici označuje základ
věty

 odlišuje větu jednoduchou a 
souvětí

systém slovních druhů
podstatná jména: pád, číslo a rod
vzory podstatných jmen
slovesa: časování, osoba, číslo, čas, neurčitek 
(infinitiv),
určité slovesné tvary, jednoduché a složené 
slovesné tvary, koncovky přítomného času
velká písmena
jména obecná a vlastní

přesahy

Do:
M (4. ročník): obor přirozených čísel
TV (4. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
Z:
Aj (4. ročník): základní dramatické struktury a typy vět
Aj (4. ročník): pravidla komunikace
HV (9. ročník): Vokální činnost

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Výstupy učivo

 vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je

rozbor kulturních zážitků
rozlišení literárních žánrů
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 při jednoduchém rozboru 
literárních textů používá 
elementární literární pojmy

rozšíření literárních pojmů:
- poezie (lyrika, epika)
- próza (pověst, povídka, hlavní a vedlejší 
postavy)
- divadlo (podstata děje, režisér)
hlasité, tiché, uvědomělé, plynulé čtení 
přiměřeně náročných textů
dramatizace textů
zážitkové čtení a naslouchání
přednes básně nebo úryvku prózy
poslech literárních textů
slovní přízvuk při čtení mluvních taktů
uplatnění přirozené intonace
řešení hádanek a slovních hříček
volná reprodukce přečteného
rozšíření slovní zásoby, přesnější rozlišení 
významu slov, otázky a odpovědi
kulturní život regionu a jeho významné 
osobnosti

přesahy

Do:
ČS (4. ročník): Rozmanitost přírody, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Lidé kolem nás,
                          Člověk a jeho zdraví
VV (4. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
HV (4. ročník): Poslechová činnost
Z:
M (4. ročník): slovní úlohy
ČJ (4. ročník): psaní
ČS (4. ročník): Rozmanitost přírody, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Lidé kolem nás,
                         Člověk a jeho zdraví
Aj (4. ročník): základní dramatické struktury a typy vět
VV (4. ročník): Ověřování komunikačních účinků
Pč (4. ročník): Práce s drobným materiálem
TV (4. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
TV (4. ročník): - základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním 
náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
TV (4. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody

5. ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Výstupy učivo

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

výrazné čtení uměleckých textů
studijní čtení naukových textů
dramatizace scének z běžného života
předčítání, recitace (důraz na rytmus básní)
kultura písemného vyjadřování (zápisy do sešitů,
výpisy údajů z učebnic, slovníků)
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 čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas

 rozpoznává manipulativní 
komunikaci v reklamě

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

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

 píše správně po stránce obsahové 
i formální jednoduché 
komunikační žánry

 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

aplikační cvičení - psaní dopisu, pozvání, 
oznámení
vyplňování tiskopisů (přihláška, dotazník)
vypravování
dialog na základě obrazového materiálu
zahájení a ukončení dialogu
střídání rolí mluvčího a posluchače
mimojazyčné prostředky řeči(mimika, gesta)
popis postupu děje
popis činnosti
kompozice: členění jazykového projevu
výcvik v souvislých jazykových projevech
pozorování předmětů a jevů, vlastní činnosti a 
vyjadřování se o nich
vytváření souvislých textů

přesahy

Do:
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
TV (5. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
Z:
Inf (5. ročník): Textový editor
M (5. ročník): slovní úlohy
ČS (4. ročník): Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Lidé kolem nás
Aj (5. ročník): základní dramatické struktury a typy vět
Pč (5. ročník): Práce s drobným materiálem
Aj (5. ročník): slovní zásoba a tvoření slov

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 rozlišuje různé druhy 
uměleckých a neuměleckých texů

 využívá školní, případně obecní 
knihovnu

 při jednoduchém rozboru 
literárních textů používá 
elementární literární pojmy

 

 volně reprodukuje text podle 
svých schopností, tvoří vlastní 

rozšíření kulturních pojmů:
próza (řeč autora, řeč postav)
divadlo (komické, tragické), loutky, 

maňásci, živí herci
film (loutkový, kreslený, hraný)

půjčování knih ze školní i obecní knihovny
hlavní myšlenka literárního díla, postoje 
literárních postav
výrazné čtení uměleckých textů
studijní čtení naukových textů
hlasité, tiché, uvědomělé, plynulé čtení 
přiměřeně náročných textů
volná reprodukce slyšeného textu
zážitkové čtení a naslouchaní
předčítání, recitace
veršovaná poezie, poetická próza
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literární text na dané téma porovnáváme ilustrace různých výtvarníků
čím nás zaujal televizní příběh
poslech literárních textů
poznávání literárních žánrů
kulturní život regionu a jeho významné 
osobnosti

přesahy

Do: ČS (4. ročník): Rozmanitost přírody, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Lidé kolem nás; M 
(5. ročník): obor přirozených čísel; HV (5. ročník): Poslechová činnost
Z: M (5. ročník): slovní úlohy
ČJ (5. ročník): psaní; ČS (4. ročník): Rozmanitost přírody, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, 
Lidé kolem nás,
TV (5. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
TV (5. ročník): - základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním 
náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
TV (5. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
AJ(5. ročník): základní dramatické struktury a typy vět
VV (5. ročník): Ověřování komunikačních účinků

6. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

ZÁKLADY ČTENÍ A POROZUMĚNÍ TEXTU – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Výstupy Učivo

 čte s porozuměním plynule a 
nahlas

 rozlišuje hlavní a vedlejší 
myšlenky

 najde hlavní informaci v textu
 zpracuje osnovu k textu
 formuluje vlastní názor a pocity 

k přečtenému textu
 uceleně reprodukuje přečtený 

text

 vyhledává informace v různých 
typech katalogů, v knihovně i 
v dalších informačních zdrojích

- čtení - praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, 
znalost orientačních prvků v textu)
- tvořivé činnosti s literárním textem - přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu
- naslouchání - praktické (výchova k empatii, 
podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní)
- rozlišování mezi informacemi možnými, 
pravděpodobnými a nemožnými
- posouzení dopadu a významu informace

Přesahy

Do:
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
OV (6. ročník): Naše vlast
OV (6. ročník): Podobnost a odlišnost lidí
OV (6. ročník): Vztahy ve dvojici
VV (6. ročník): Užití umění v praxi
Z:
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
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VV (6. ročník): Užití umění v praxi

VYPRAVOVÁNÍ – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Výstupy učivo

 zpracuje osnovu k textu

 rozpozná hlavní části 
vypravování

- rozpoznání jednoduché zápletky ve 
vypravování, její interpretace
- dle vlastní fantazie rozvíjení a dokončení této 
zápletky
- pochopení a vysvětlení charakteru a jednání 
postav vypravování
- diskuse o pohnutkách jednání postav ve 
vypravování

Přesahy

Z:
OV (6. ročník): Naše škola

POPIS – KOMINIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 orientuje se ve struktuře popisu - popis předmětu, objektu a člověka
- zpracování jednoduchého postupu

přesahy

Do:
Pč (6. ročník): zpracování dřeva

ZPRÁVA A OZNÁMENÍ – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 dokáže sestavit jednoduchou 
zprávu a oznámení

 rozpozná zprávu a oznámení

 zopakuje nejdůležitější informace
zprávy a oznámení

- zpráva
- oznámení

přesahy

JAK SE UČÍME – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 ovládá principy práce s novým 
textem za účelem "učení se"

věcné čtení /studijní, čtení jako zdroj informací, 
vyhledávací/
rozpoznání populárně naučného textu, 
pochopení hlavních myšlenek
zpracování hlavních myšlenek pro zapamatování
práce s časopisy o vědě a technice pro mládež
nalezení klíčových slov v textu /termínu/
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interpretace "nových" informací

Přesahy

DOPIS – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 stylizuje osobní dopis

 vytvoří jednoduchý úřední dopis 
se všemi náležitostmi

- dopis osobní, úřední
- telegram, objednávka

přesahy

Z:
Inf (6. ročník): Textový editor

Jazykověda a její složky – jazyková výchova

výstupy učivo

umí pracovat se základními jazykovými 
příručkami

- jazyk a jeho útvary
- práce s jazykovými příručkami
- orientace v heslech jakových příruček, včetně 
zkratek a poznámek

přesahy

Do:
OV (6. ročník): Naše obec, region, kraj
OV (6. ročník): Naše vlast

Základy rétoriky – jazyková výchova

výstupy učivo

rozlišuje spisovný a nespisovný projev, v 
mluveném projevu vhodně využívá 
verbálních, neverbálních i paralingválních  
prostředků řeči

- spisovná výslovnost
- slovní přízvuk /hlavní a vedlejší, po 
předložkách/
- větná melodie
- důraz, tempo, pauzy
- hlasité výrazné čtení textu

přesahy

Z:
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury

Stavba slova – jazyková výchova

výstupy učivo

rozumí stavbě slova v souvislosti s 
pravopisnými jevy
vysvětlí rozdíly v psané a mluvené podobě 
některých slov
rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpozná 
přenesená pojmenování a frazémy

- rozbor stavby slova /slovní základ, předpony, 
přípony/
- slova příbuzná
- skupiny hlásek při odvozování,zdvojená 
souhlásky
- skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně
- předpony s-, z-, vz-
- předložky s, z
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- i/y po obojetných souhláskách

přesahy

OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 rozumí stavbě slova v souvislosti
s pravopisnými jevy

 rozpozná ohebné slovní druhy
 určí mluvnické kategorie
 skloňuje podstatná a přídavná 

jména, zájmena osobní, 
ukazovací a přivlastňovací, 
číslovky

 správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě 
jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

- opakování učiva o ohebných slovních druzích
- prohlubování učiva u jednotlivých: podstatná 
jména hromadná, pomnožná, látková, abstraktní a 
konkrétní,
- druhy přídavných jmen /důraz na přivlastňovací,
pravopis/
- stupňování přídavných jmen
- tvary a pravopis zájmen
- tvary sloves a mluvnické kategorie /osoba, číslo,
čas, způsob/
- druhy číslovek

přesahy

ZÁKLADNÍ A ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY, VĚTA A SOUVĚTÍ – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 rozpozná větu jednoduchou a 
souvětí

 určí podmět, přísudek, předmět, 
příslovečné určení (místa, času, 
způsobu), přívlastek

- stavba věty jednoduché
- podmět a přísudek
- předmět, přívlastek, příslovečná určení (místa, 
času, způsobu)
- rozpoznání věty jednoduché od souvětí

přesahy

PŘÍMÁ ŘEČ – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 ovládá pravidla zápisu přímé řeči - pravidla zápisu přímé řeči /pozice vlastní 
přímé výpovědi a věty uvozovací/

přesahy

7. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

TVAROSLOVÍ – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 užívá správných tvarů a písemné 
podoby slov

- podstatná jména - duál
- přídavná jména
- skloňování vztažných zájmen
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 dovede najít synonymní výrazy - číslovky
- rod činný a trpný u sloves
- příslovečné spřežky
- stupňování příslovcí
- předložky, spojky, částice, citoslovce

Přesahy

PRAVOPIS VLASTNÍCH JMEN, I/Y - JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 vyhledává obtížné výrazy v 
jazykových příručkách

- pravopis vlastních jmen, psaní i/y

přesahy

SLOVO A SLOVNÍ ZÁSOBA - JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 vhodně volí výrazy dle vztahu k 
určitému prostředí

 rozšiřuje si slovní zásobu

- slovní zásoba a tvoření slov - odvozování 
podstatných jmen, přídavných jmen, sloves
- zkracování, skládání slov
- sousloví, rčení,
- synonyma, homonyma, antonyma
- odborné názvy

Přesahy

SKLADBA - JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 rozlišuje větné členy
 zvládá pravopisné jevy

 v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i v souvětí

- věty dvojčlenné, jednočlenné, větné 
ekvivalenty
- druhy vět podle funkce
- druhy přísudků /fázová a způsobová slovesa/
- podmět
- shoda podmětu s přísudkem
- předmět, příslovečné určení, přívlastek 
postupně rozvíjející, několikanásobný, volný, 
těsný
- doplněk
- větné členy několikanásobné
- tvoření vět, stavba textová
- slova nadřazená a podřazená

přesahy

VYPRAVOVÁNÍ – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy Učivo
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 orientuje se v různých slohových 
útvarech a využívá vhodné slovní 
zásoby

 umí pracovat s textem
 formuluje vlastní názory
 odlišuje spisovný a nespisovný 

projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru

 rozlišuje subjektivní a objektivní 
sdělení a komunikační záměr 
partnera v hovoru

- vypravování

přesahy

POPIS -  KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 orientuje se v různých slohových 
útvarech a využívá vhodné slovní 
zásoby

 umí pracovat s textem

 dokáže výstižně popsat objekt a 
děj

- popis uměleckého díla
- popis výrobků a pracovního postupu
- charakteristika

Přesahy

Do:
VV (7. ročník): Interpretace výtvarných děl
Pč (7. ročník): Modelářství

ŽIVOTOPIS – SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

výstupy Učivo

 orientuje se v různých slohových 
útvarech a využívá vhodné slovní 
zásoby

 vytvoří vlastní životopis

- životopis

přesahy

POZVÁNKA A ŽÁDOST - KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 stylizuje drobné slohové útvary: 
pozvánka, žádost

 využívá poznatků v jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a 

- pozvánka, žádost

94



k vlastnímu tvořivému psaní

přesahy

Do: VV (7. ročník): Písmo a jeho užití
Z: VV (7. ročník): Písmo a jeho užití; VV (7. ročník): Interpretace výtvarných děl

VÝTAH - KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 umí pracovat s textem
 zpracuje text formou výtahu

 využívá studijního čtení – 
vyhledává klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, 
tvoří otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného 
textu, samostatně připraví a 
s oporou přečte referát

- výtah

přesahy

STARŠÍ LITERÁRNÍ ÚTVARY – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 orientuje se v literárních 
pojmech a útvarech

 vnímá krásu literatury a jazyka

 pozná útvary starší literatury, 
literatury novější a dramatické 
útvary

- kroniky, letopisy, mýty, legendy, Bible

přesahy

Do: D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa; Z: D (7. ročník): Křesťanství a 
středověká Evropa

BALADA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 orientuje se v literárních 
pojmech a útvarech

 vnímá krásu literatury a jazyka

- balada klasická, sociální

přesahy

DIVADLO, TELEVIZE, FILM – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 chápe význam literatury jako 
předlohy pro divadlo, televizi, 
film

- divadlo, televize, film /dramatik, režisér, 
dialog, monolog, scénář/
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 orientuje se v základních 
pojmech /divadlo, televize, film/

 formuluje ústně i písemně dojmy 
ze své četby, návštěvy divadelního
nebo filmového představení a 
názory na umělecké dílo

přesahy

Z:
OV (7. ročník): Kulturní život a masmédia

Lyrika – poezie – literární výchova

výstupy učivo

orientuje se v literárních pojmech a 
útvarech
vnímá krásu literatury a jazyka
rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele
tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
základů literární teorie

- osobní, milostná, společenská, přírodní lyrika

přesahy

Z:
VV (7. ročník): Písmo a jeho užití

Próza – literární výchova

výstupy učivo

umí pracovat s textem
orientuje se v literárních pojmech a 
útvarech
vnímá krásu literatury a jazyka
uvede jednotlivé znaky románových forem

- próza memoárová, životopisná, cestopisy
- román sci-fi, charakteristika literárního hrdiny

Přesahy

Z:
VV (7. ročník): Písmo a jeho užití

DROBNÉ LITERÁRNÍ ÚTVARY

výstupy učivo

 umí pracovat s textem

 orientuje se v drobných 
literárních útvarech

- anekdota, aforismus, písňový text

přesahy

Do:
HV (7. ročník): Poslechová činnost
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8. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Výstupy učivo

 rozezná základní útvary ČJ, 
vnímá důležitost jaz.kultury

 dokáže zařadit ČJ do kontextu 
slov. jazyků

útvary českého jazyka, jazyková kultura
čeština jako jeden ze slovanských jazyků

přesahy

Do:
D (8. ročník): Modernizace společnosti
Z (8. ročník): Oblasti ČR
Z:
D (8. ročník): Modernizace společnosti

NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 popíše význam osobní slovní 
zásoby

 dokáže určit původ slova (SSČ) a 
zdůvodnit jeho pravopis

 spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívá cizí slova

 rozlišuje a příklady v textu 
dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, 
rozpoznává přenesená 
pojmenování

slovní zásoba a tvoření slov
slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis

přesahy

Do:
D (8. ročník): Modernizace společnosti
Aj (8. ročník): Zábava
Aj (8. ročník): Cestování
Nj (8. ročník): Prázdniny
Nj (8. ročník): Bydlení
Z:
D (8. ročník): Modernizace společnosti

TVAROSLOVÍ – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 zdokonaluje se v určení slovních 
druhů

 určuje vzory, užívá správných 

slovní druhy
skloňování podstatných jmen, nepravidelnosti ve
skloňování, obecná a vlastní jména přejatá
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tvarů vlastních jmen
 využívá vzorů pro vytvoření 

spisovného tvaru
 rozlišuje významový rozdíl sloves

dokonavých a nedokonavých
 dokáže určit a zařadit sloveso ke 

třídě a vzoru

 správně zdůvodňuje pravopisné 
jevy i,y

skloňování zájmen
slovesný vid
slovesné třídy a vzory
pravopis koncovek jmen a sloves

přesahy

SKLADBA – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Výstupy učivo

 určí druhy vět a větných členů
 přehledně znázorňuje větnou 

stavbu
 určí významové poměry mezi 

větami
 umí měnit větnou stavbu a 

rozvíjet ji

 rozlišuje základní typy vedlejších
vět, používá správnou 
interpunkci

stavba větná
několikanásobné větné členy
graf věty jednoduché
souvětí podřadné
tvoření vět
souvětí souřadné

Přesahy

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍ POSTAVY – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 dokáže dát do souvislosti vzhled a
chování postavy

vnitřní a vnější charakteristika, přímá a nepřímá

přesahy

SUBJEKTIVNĚ ZABARVENÝ POPIS – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 rozlišuje různé formy popisu, 
používá výstižná adjektiva, 
neobvyklá přirovnání

popis krajiny
líčení

přesahy
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VÝKLAD – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 vystihuje zákl.poznatky, osvětluje
vztahy, volí vhodné prostředky

 využívá základy studijního čtení -
vyhledá klíčová slova, formuluje 
hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah z přečteného 
text

pravidla odborného popisu, terminologie 
jednotlivých oborů
čtení jako zdroj informaci

Přesahy

VÝTAH – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 zdokonalí se v práci s textem

 samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

vyhledání a výběr nejdůležitějších tezí z textu

Přesahy

ÚVAHA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 dokáže vybrat téma, naznačit 
řešení, napíše úvahu s využitím 
vlastních názorů

vlastní názor, ucelený text

Přesahy

Do:
OV (8. ročník): Osobní rozvoj
Z:
OV (8. ročník): Osobní rozvoj
OV (8. ročník): Manipulativní reklama a informace

Novověká literatura – literární výchova

výstupy učivo

uplatňuje a rozšiřuje poznatky o vývoji 
literatury
dává do souvislostí znalosti o vývoji 
jazyka
rozlišuje literární útvary

literatura doby pobělohorské
světová literatura 18. stol.
národní obrození

Přesahy

Do:
D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby
HV (8. ročník): Poslechová činnost
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OD ROMANTISMU K MODERNÍ LITERATUŘE – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 vnímá námětový posun od 
fantazie ke skutečnému životu

od romantických námětů ke kritickému realismu
epigram

přesahy

Do:
D (8. ročník): Modernizace společnosti
HV (8. ročník): Poslechová činnost
Z:
D (8. ročník): Modernizace společnosti

ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V LITERATUŘE – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 srovnává hravé texty s díly s 
vážnějším podtextem a vnímá 
humor jako cestu k zapomnění

humor jako pozitivní hodnota
epitaf

přesahy

LITERÁRNÍ TOULKY EVROPOU – JAZYKOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 učí  se  úctě  k jazyku,  rozšiřuje  sl.
zásoby

 rozlišuje  literaturu  hodnotnou  a
konzumní

 orientuje se v základních pojmech,
zná autory i díla

zvuková stránka jazyka,  grafická forma básně,
slovní zásoba
mnohovýznamovost slov
povídka, novela

přesahy

Do:
HV (8. ročník): Poslechová činnost
Z:
VV (8.  ročník):  Písmo a jeho užití,  netradiční techniky, prostorová vytváření a výrazová
malba

9. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

OBECNÉ ZNALOSTI O ČEŠTINĚ – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 dokáže zařadit český jazyk do 
kontextu slovanských jazyků

 rozeznává přízvuk ve větě a určí 
vhodné tempo v projevu

- obecné výklady o českém jazyce (jazyky 
slovanské, vývoj ČJ, útvary ČJ)
- zvuková stránka jazyka a spisovná výslovnost

přesahy
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Do:
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa
D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby
Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy
Z (8. ročník): Česká republika

TVOŘENÍ SLOV A VÝZNAM SLOV – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 rozlišuje jednotlivé části slova

 zvládá pravopis jako celek po 
všech stránkách

- stavba slova a tvoření slov
- pravopis všeobecně
- slova jednoznačná a mnohoznačná
- synonyma, antonyma, homonyma

přesahy

TVAROSLOVÍ – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 ovládá všechny slovní druhy
 určuje kategorie u ohebných 

slovních druhů
 skloňuje správně přejatá jména
 vytvoří spisovné tvary, určí 

všechny kategorie

 zná nejužívanější zkratky a 
zkratková slova a jejich pravopis

- slovní druhy
- jména, jejich druhy a tvary
- skloňování obecných jmen přejatých
- skloňování cizích vlastních jmen
- slovesa a jejich tvary
- psaní velkých písmen

přesahy

SKLADBA  – JAZYKOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 pozná větu jednoduchou, rozliší ji
od souvětí

 bezpečně určuje všechny větné 
členy

 graficky znázorňuje větnou 
stavbu

 využívá větného ekvivalentu v 
mluveném projevu

 určuje větu hlavní a druhy 
vedlejších vět

 určí významový poměr mezi 
větami hlavními

 využije předchozích znalostí ke 
správnému užití interpunkce

- věta jednoduchá
- větné členy holé a rozvité
- souřadné spojení větných členů
- věta jednočlenná a dvojčlenná
- větný ekvivalent
- souvětí podřadné
- souvětí souřadné
- druhy vedlejších vět
- interpunkce

přesahy
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VYPRAVOVÁNÍ – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 postihuje události v časové 
posloupnosti

 zaměřuje se na živé a názorné 
vylíčení neopakovatelných 
událostí s jejich napínavým 
průběhem

 dokáže využít všech známých 
jazykových prostředků

- vypravování

Přesahy

POPIS A CHARAKTERISTIKA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 rozpozná popis prostý a odborný
 dokáže vylíčit (umělecky popsat) 

krajinu, oblíbené místo

 rozpozná charakteristiku přímou
a nepřímou a dokáže ji užít

- popis předmětu
- popis děje, pracovního postupu

přesahy

TISKOPISY A ŽIVOTOPIS – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 umí vyplnit tiskopisy i formulář 
profesního životopisu

- tiskopisy (objednávka, podací lístek apod.)
- profesní životopis

Přesahy

ÚVAHA – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 využije dosavadních znalostí a 
zkušeností – uplatní vlastní 
názory

 využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému

- úvaha
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písemnému projevu a k tvořivé 
práci s textem nebo i k vlastnímu 
tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů

přesahy

Do:
OV (9. ročník): Morálka, etika, mravnost
Př (9. ročník): Základy ekologie
Z:
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět

PROSLOV – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 formuluje krátký proslov při 
určité události

 mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá 
verbálních, neverbálních 
prostředků komunikace

 odlišuje spisovný a nespisovný 
projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru

- proslov

Přesahy

DISKUSE – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Výstupy učivo

 zapojuje se do diskuse, řídí ji a 
využívá zásad komunikace a 
pravidel dialogu

 rozlišuje subjektivní a objektivní 
sdělení a komunikační záměr 
partnera v rozhovoru

- diskuse

přesahy

PUBLICISTICKÉ ÚTVARY – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 využívá publicistické útvary pro 
své další vzdělávání

 rozpoznává manipulativní 
komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj

- zpravodajské útvary
- úvahové útvary
- přechodné útvary
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přesahy

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 poznává krásu českého jazyka, 
rozšiřuje si slovní zásobu

 rozpozná základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora

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

- ukázky z nejlepších děl českých spisovatelů 
(Čapek, Hašek, Hrabal...)

přesahy

Z:
D (9. ročník): Moderní doba

SOUČASNÁ ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 poznává svět očima světových 
autorů - pohled "z druhé strany"

 rozpozná základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora

 rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní, svůj názor doloží 
argumenty

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

- ukázky ze světové literatury
- současná česká próza

přesahy

DIVADLO - PÍSŇOVÉ TEXTY  – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 popíše pokrokovost a nové formy 
umění v díle W+V

 uvědomuje si krásy češtiny a 
hraní si se slovy

- Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
- Semafor a doba "Zlaté éry české kultury"

přesahy

Do:
D (9. ročník): Moderní doba
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
HV (9. ročník): Poslechová činnost
Z:
D (9. ročník): Moderní doba
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D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět

POEZIE  – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 popíše složitost doby na poč. 20. 
stol.

 porovnává ukázky francouzské a 
české poezie

- generace počátku 20. století
- světoví tvůrci

přesahy

Z:
D (9. ročník): Moderní doba

POSTMODERNÍ SVĚT  – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 charakterizuje pokrokovost 
jednotlivých autorů

 rozšiřuje své poznání o světě a 
jeho rozmanitosti

- svět očima nejvýznamnějších autorů

přesahy

Z:
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět

NĚKOLIK TVÁŘÍ OKUPACE  – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 popíše a ocení hrdinství 
obyčejných lidí za války

- složitá doba 2. světové války v literatuře

přesahy

Do:
D (9. ročník): Moderní doba
OV (9. ročník): Morálka, etika, mravnost
Z:
D (9. ročník): Moderní doba
OV (9. ročník): Morálka, etika, mravnost
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ČLOVĚK V POVÁLEČNÉM SVĚTĚ  – LITERÁRNÍ VÝCHOVA

výstupy učivo

 popíše složitost života v 
poválečné době

 charakterizuje moderní 
literaturu, tvorbu „zakázaných 
autorů“

- totalitní systém a lidský jedinec
- moderní literatura a poezie

přesahy

Do:
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
OV (9. ročník): Morálka, etika, mravnost
Z:
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
OV (9. ročník): Morálka, etika, mravnost
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5.5.2. Anglický jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu; Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk ve 3. - 5. ročníku
   Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace .
   Přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským
jazykem.Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a
světa.
   Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců v
osobním životě i  v pracovním uplatnění.  Umožňuje poznávat odlišnosti  ve způsobu života lidí  jiných zemí,
prohlubuje vědomí vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.
   Výuka anglického jazyka je na 1. stupni ZŠ dotována 9 hodinami týdně, a to 3 hodinami ve 3., 4. i 5. ročníku.
Pokud počet žáků ve třídě přesáhne 24, třída se dělí na dvě skupiny.
   Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Proto je v tomto období nejdůležitější o výuku angličtiny
probudit u dětí zájem a vytvořit pozitivní vztah k učení. Abychom toho dosáhli, musí být vyučovací hodiny
angličtiny prostoupeny zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce je třeba
pracovat  s  vhodnými  učebnicemi  a  pomůckami  zpracovanými  přiměřeně  k  věku  dítěte.  Výuka  vychází  z
praktického použití jazyka. Slovní zásoba je volena především z okruhu zájmů dětí tohoto věku.Upevňování,
procvičování a využití slovní zásoby spojujeme vždy s činnostmi s konkrétním předmětem, obrázkem - s tzv.
názorem, a to v každé hodině. To je základem k tomu, aby se anglickému jazyku učil každý žák s chutí a věřil, že
bude  mít  úspěch.  Využíváme  také  zvukových  nahrávek,  anglických  říkanek,  písniček  a  v  neposlední  řadě
programů v počítačové učebně.
   Součástí  výuky  anglického  jazyka  jsou  průřezová  témata  multikulturní  výchova a  výchova  k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.

Výchovné a vzdělávací strategie
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají tyto metody, postupy a formy práce :
Kompetence k učení
Učitel - neustále žáky motivuje k zájmu o anglický jazyk
- využívá pro žáky zajímavé činnosti, hry, písničky, říkanky
- činnostní formou učí žáky jednoduchá pravidla gramatiky a základní zdvořilostní fráze
- vede žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřeně jednoduché texty
   v anglickém jazyce
- zařazuje různé metody práce /skupinová práce, rozhovor.../
- vede žáky k aktivní práci s různými zdroji informací
Kompetence k řešení problému
Učitel
 - zařazuje úkoly, které jsou postaveny na problémových situacích, což vede děti k vnímání problémových situací
a k promýšlení způsobu řešení
- zadává takové úkoly, aby vytvořily prostor pro individuální a samostatnou práci  žáka /podporuje tím jeho
vytrvalost a trpělivost/
- vede žáky k tomu, aby mohli samostatně obhájit zvolený postup řešení problému
Kompetence komunikativní
Učitel
 - vyžaduje správnou a bezchybnou výslovnost /žáky taktně opravuje/,aby zabránil špatným návykům
- s pomocí různých předmětů, obrázků apod. nacvičuje krátké rozhovory, modelové scénky
- vede žáky k tomu, aby osvojenou slovní zásobu využívali k tvoření otázek a odpovědí
- podporuje žáky v tom, aby svojí aktivní účastí ve výuce byli schopni komunikovat
  s využitím poznaných slov a frází
Kompetence sociální a personální
Učitel
- při výuce využívá konkrétní situace a problémy, se kterými se žák setkává v běžném  životě
- úkoly zadává tak, aby na jejich řešení děti spolupracovaly a pracovaly v týmu
- snaží se upevňovat mezilidské vztahy na základě vzájemné ohleduplnosti a úcty
/zejména prostřednictvím dramatizace a prožívání s výchovným laděním /
- vede žáky k odpovědnosti za plnění úkolů, ke schopnosti přijmout pochvalu , ale i kritiku
Kompetence občanské
Učitel - nabádá žáky, aby respektovali představy a vnitřní hodnoty jiných lidí
- vede žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu
- učí žáky, aby si uvědomili odlišnosti jiných kultur a tolerovali je /jiná barva pleti, jiná řeč, jiný názor/
Kompetence pracovní
Učitel
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 - vyžaduje, aby se žáci naučili bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení a dbali na ochranu
svého zdraví i zdraví druhých
- povzbuzuje žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných v jiných vzdělávacích oborech

Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk ve 6.-9. ročníku
------------------------------------------------------------------------------------
  Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť
dobré  jazykové vzdělání  a  jazyková kultura  patří  k  podstatným znakům všeobecné kulturnosti  a  vyspělosti
absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které
mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a
prosazovat výsledky svého poznávání.
  Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí
jazyk a Další cizí jazyk.
   Cílem výuky je prohlubování zájmu o anglický jazyk a vytvoření pozitivního vztahu k tomuto předmětu,
osvojení  komunikačních  dovedností  a  jejich  aktivní  využití,  získání  schopnosti  číst  s  porozuměním,  číst
přiměřené texty, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni
osvojených znalostí, poznávání kultury vybraných anglicky mluvících zemí, schopnost vyhledávání informací,
práce  s  informacemi,  pochopení  významu znalosti  anglického jazyka pro osobní  i  profesní  život,  vytváření
respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Při výuce jsou systematicky rovnoměrně
rozvíjeny všechny složky anglického jazyka,  tzn.  slovní  zásoba,  gramatika,  běžná a  ustálená spojení,  fráze,
idiomy. Pozornost je věnována výběru a použití vhodných lexikálních struktur ve formálních a neformálních
situacích.
  Vyučovací předmět má časovou dotaci tři hodiny týdně. V šestém a devátém ročníku to jsou čtyři hodiny týdně.
Výuka probíhá ve třídách a jazykové učebně dělená do menších skupin. Druhý stupeň navazuje na první stupeň,
procvičuje se větná skladba, pozornost se věnuje poslechu a popisování jednoduchých dějů.
  Vyučování anglického jazyka probíhá v návaznosti na český jazyk, zeměpis, dějepis, informatiku, hudební a
výtvarnou  výchovu.  V  předmětu  se  kromě  vlastního  vzdělávacího  obsahu  realizuje  průřezové  téma  -
multikulturní výchova, které umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a
hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu,
tradice a hodnoty.
Při výuce anglického jazyka je kladen důraz na formování kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence občanské. Je používána kombinace
různých druhů tradičních i moderních výukových metod, převážně pak metody, jejichž principem je aktivní,
samostatná a tvořivá role žáků.
 
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací postupy, které vedou k formování a rozvoji klíčových kompetencí:
1. Kompetence k učení
- systematické zvyšování vnitřní motivace žáků
- aktivní využívání různých zdrojů informací
- vedení k smysluplnému využití získaných znalostí a dovedností v praktickém životě
2. Kompetence k řešení problémů
- samostatné vyhledávání informací potřebných k řešení problému
- využití získaných vědomostí, dovedností a zkušeností k objevování různých variant řešení problému
- rozvoj schopnosti učinit rozhodnutí, obhájit ho a nést za něj zodpovědnost
3. Kompetence komunikativní
- formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů
- zapojování se do diskuse
- použití vhodných výrazových prostředků s ohledem na prostředí a situaci
- porozumění různým typům textu, obrazových materiálů, gest, zvuků a dalších komunikačních prostředků
4. Kompetence sociální a personální
- schopnost spolupráce ve dvojici i ve skupině
- rozvoj schopnosti akceptovat postoje a názory ostatních
- rozvoj zodpovědnosti za týmovou práci
- hodnocení vlastní práce, práce spolužáka nebo skupiny
- schopnost přijmout pochvalu a kritiku
5. Kompetence občanské - rozvoj tolerance k ostatním kulturám
6. Kompetence pracovní -  dodržování vymezených pravidel - plnění povinností a závazk

VZDĚLÁVACÍ OBSAH
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3. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

Výstupy učivo

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

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

 rozumí obsahu jednoduchého 
psaného textu, pokud má 
k dispozici vizuální oporu  

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

 přiřadí mluvenou a psanou 
podobu téhož slova nebo slovního
spojení                                             

Pozdravy, představování se
Určování barev
Zadávání a plnění pokynů
Zdvořilé žádosti a odpovědi na ně
Otázky a odpovědi týkající se věku
Čísla
Zvuková a grafická podoba jazyka
Fonetické znaky – pasivně
Základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov,
odlišné hlásky, jejich fonetický přepis pro čtení 
výslovnosti v učebnici ,ve slovníku, např. ve 
slovech black, white, the dog, three,
odlišná výslovnost hlásek, které známe z češtiny,
například ve slovech: r (red), p(pig), k(kitten), 
w(white),I have, is, t(teddy)

POSLECH S POROZUMĚNÍM

výstupy učivo

 rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu 
a s pečlivou výslovností

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

 rozumí jednoduchému 
poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a 
má k dispozici vizuální oporu

Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Získání určité informace z poslechu

PSANÍ

výstupy učivo

 rozlišuje grafickou a 
mluvenou podobu slova

 píše slova a krátké věty na 
základě textové a vizuální 
předlohy

Písmena abecedy
Popis osoby, oblečení, nákupy
Jednoduchý jídelníček

MLUVENÍ
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výstupy učivo

 žák se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů

 sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy a 
dalších osvojených témat

 odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat a 
podobné otázky pokládá

Tematické okruhy – domov, rodina, škola, 
nábytek,  lidské tělo, zvířata, domácí mazlíčci, 
oblečení, kalendářní rok, svátky                           
Vyjadřování nálad a pocitů
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět: Jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění!
Věty oznamovací - větné vzory : I have a cat. 
This is a cat. It is the table. There is a book. I 
work. I work at a shop. I like my job.  
Věty rozkazovací - pokyny : Give me a pen ! 
Help me ! Write! Draw ! Open your book. Shut 
your book! Sit down! Stand up! Come in! 
Match! Look! Spell! Sing! Say! Read! Count!
Věty tázací - obrácený slovosled : She is. - Is 
she?
Přítomný čas prostý - časování základních 
probíraných sloves ( I work, you work...)
Časování nepravidelného slovesa " to be " , 
kladné i záporné věty, tvoření otázky : I am. You
are not. Is he ?
Časování nepravidelného slovesa " to have ", 
otázka a odpověď.

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

výstupy učivo

 rozumí jednoduchým krátkým 
textům z běžného života, 
zejména, pokud má k dispozici 
vizuální oporu

Žáci si osvojí a umí používat základní slovní 
zásobu v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů a umí ji používat
 v komunikačních situacích.
Práce s abecedním slovníkem

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

výstupy učivo

 vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům

 rozumí jednoduchým krátkým 
textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Získání určité informace z četby
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Tematické okruhy: domov, rodina, škola, 
nábytek,  lidské tělo, zvířata, domácí mazlíčci, 
oblečení, příroda, kalendářní rok, svátky             

4. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

výstupy Učivo

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

Opakování (pozdravy, představování se,              
určování barev, zadávání a plnění pokynů,
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s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 
verbálně i neverbálně
zopakuje a použije slova a slovní spojení, 
se kterými se v průběhu výuky setkal      
rozumí obsahu jednoduchého psaného 
textu, pokud má k dispozici vizuální 
oporu  
rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, 
pokud má k dispozici vizuální oporu           

zdvořilé žádosti a odpovědi na ně, otázky a 
odpovědi týkající se věku, čísla, kalendářní rok)

Mluvení o oblečení
Jídlo, objednávání jídel
Hračky a další osobní věci
Hudební nástroje
Sporty
Zdraví a nemoci
Místnosti v domě a nábytek
Obchody a místa ve městě
Dny, měsíce, svátky

POSLECH S POROZUMĚNÍM

výstupy učivo

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a 
s pečlivou výslovností
rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně
a má k dispozici vizuální oporu

Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Získání určité informace z poslechu
Pozná, co je říkanka, básnička, písnička, 
pohádka,
komiks

PSANÍ

výstupy učivo

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu 
slova
píše slova a krátké věty na základě textové 
a vizuální předlohy

Žák napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech 
a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života
Vyplní osobní údaje do formuláře

 MLUVENÍ

výstupy učivo

sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy a dalších osvojených témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat a 
podobné otázky pokládá

Mluvení o tom, co žáci mají a nemají rádi
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Mluvení o tom, kde jsou různé předměty
Určování, co je na obrázku
Určování a pojmenování dnů a měsíců
Jak se něco dozvědět o druhých
Určování a pojmenování předmětů
Rozhovory o dovednostech
Pojmenování místností v domě
Rozhovory o nemocech
Svátky
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy
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vět: Jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění!
Jazykové prostředky: základní pravidla 
výslovnosti slov

přesahy

Do: ČaS (4. ročník): Člověk a jeho zdraví

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

výstupy učivo

rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména, pokud má 
k dispozici vizuální oporu

Žáci si osvojí a umí používat základní slovní 
zásobu v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů a umí ji používat
 v komunikačních situacích
Práce s abecedním slovníkem učebnice a se 
slovníkem

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

výstupy učivo

vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu
rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného životy, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu

Získání určité informace z četby
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, 
nábytek,  lidské tělo, zvířata, domácí mazlíčci, 
oblečení, příroda, kalendářní rok, svátky,  
jídlo, objednávání jídel, hračky a další osobní 
věci,
hudební nástroje, sporty, zdraví a nemoc, 
místnosti v domě a nábytek, obchody, dny, 
měsíce, svátky   

5. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

Výstupy učivo

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

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

 rozumí obsahu jednoduchého 
psaného textu, pokud má 
k dispozici vizuální oporu  

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

Opakování (pozdravy, představování se,              
zadávání a plnění pokynů, zdvořilé žádosti a 
odpovědi na ně,otázky a odpovědi týkající se 
věku,čísla, kalendářní rok, mluvení o oblečení,
jídlo, objednávání jídel, hračky a další osobní 
věci,
hudební nástroje, sporty, zdraví a nemoci, 
místnosti v domě a nábytek, obchody a místa ve 
městě, svátky)

Činnosti o dovolené
Počasí
Škola
Televizní pořady
Koníčky
Zvířata
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Minulost

POSLECH S POROZUMĚNÍM

výstupy učivo

 rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu 
a s pečlivou výslovností

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

 rozumí jednoduchému 
poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a 
má k dispozici vizuální oporu

Získání určité informace z poslechu
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Pozná, co je říkanka, básnička, písnička, 
pohádka,  komiks, vzkaz

PSANÍ

výstupy učivo

 rozlišuje grafickou a 
mluvenou podobu slova

 píše slova a krátké věty na 
základě textové a vizuální 
předlohy

Žák napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech 
a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života.
Vyhledá informace v autentickém 
materiálu(časopis, obrazový či poslechový 
materiál) a odpoví na otázky.
Vyhledá informace k jednoduchému tématu 
v časopise nebo na webové stránce a tyto 
informace využije.
Vyplní osobní údaje do formuláře.
Doplní pohlednici z prázdnin, dopíše pohlednici 
podle zadání.
Stručně odpoví na e-mail.
Typy textů: formulář, blahopřání, pozdrav, 
krátký neformální dopis, e-mail, pozvánka, sms, 
vzkaz, pohlednice, žádost, omluva, popis, návod,
nápis, jízdní řád, leták, plakát, pokyn, příkaz

MLUVENÍ

výstupy učivo

 sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy a 
dalších osvojených témat

 odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 

Jazykové prostředky:
Množné číslo podstatných jmen, člen určitý, 
neurčitý, přídavná jména(základní,  
přivlastňovací), zájmena (osobní, přivlastňovací,
tázací, ukazovací), číslovky (základní, řadové), 
základní předložky místa a času
- slovesa to be, to have, can, známá 
plnovýznamová slovesa v přítomném čase 
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dalších osvojovaných témat a 
podobné otázky pokládá

prostém,  a průběhovém, rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, 
pořádek slov ve větě, otázky s who/what/when /
where/how/why, vazba there is/ there are

Mluvení o tom, co žáci mají a nemají rádi
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Mluvení o tom, kde jsou různé předměty
Určování, co je na obrázku
Určování a pojmenování dnů a měsíců
Jak se něco dozvědět o druhých
Určování a pojmenování předmětů
Rozhovory o dovednostech
Rozhovory o nemocech
Nakupování za eura
Mluvení o datumech

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

výstupy učivo

 rozumí jednoduchým krátkým 
textům z běžného života, 
zejména, pokud má k dispozici 
vizuální oporu

Žáci si osvojí a umí používat základní slovní 
zásobu v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů a umí ji používat
 v komunikačních situacích
Práce s abecedním slovníkem učebnice a se 
slovníkem

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

výstupy učivo

 vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům

 rozumí jednoduchým krátkým 
textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální 
oporu

 rozumí jednoduchým krátkým 
textům z běžného životy, zejména
pokud má k dispozici vizuální 
oporu

V jednoduchých textech s vizuální oporou 
porozumí hlavní myšlence.
Získá určité informace z četby.
Porozumění příběhu a jeho dramatizace
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, 
vyučovací předměty, volný čas a zájmová 
činnost, město a venkov, názvy povolání, lidské 
tělo, čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce, 
oblékání, nákupy,jídlo a potraviny, příroda, roční
období a počasí, tradice a zvyky, svátky, 
základní zeměpisné údaje, děti a mládež v jiných
zemích Evropy
Typy textů: formulář, blahopřání, pozdrav, 
krátký neformální dopis, e-mail, pozvánka, sms, 
vzkaz, pohlednice, žádost, omluva, popis, návod,
nápis, jízdní řád, leták, plakát, pokyn, příkaz       

6. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ

POZDRAVY

Očekávané výstupy Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák

- tematické okruhy - jména, země, 
číslovky 0-100, přídavná jména, barvy, 
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 rozumí informacím 
v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu
a zřetelně

 rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované promluvy či 
konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

pokyny ve třídě, abeceda, části těla
- členy, rozkazovací způsob sloves, 

přivlastňování (Čí?), předložky (in, on, 
under), množné číslo podstatných jmen 
(pravidelné a nepravidelné), vyjádření 
vazby někde něco je (there is/are)

- zvuková a grafická podoba jazyka – 
rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 
ovládání pravopisu slov osvojené slovní 
zásoby

přesahy

KOMUNIKACE

Očekávané výstupy učivo

MLUVENÍ

žák
 se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích

 mluví o své rodině, kamarádech, 
škole, volném čase a dalších 
osvojovaných tématech

 vypráví jednoduchý příběh či 
událost; popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního 
života

- rodina, osobní údaje, oblíbené věci, 
pohlednice, rádio (rozhovor)

- přivlastňovací zájmena, sloveso být 
v kladné, záporné větě a otázce

- slovní zásoba – rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním 
situacím; práce se slovníkem

přesahy

MŮJ SVĚT

Očekávané výstupy učivo

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák

 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech

 rozumí krátkým a jednoduchým 
textům, vyhledá v nich 
požadované informace

- domácí mazlíčci, dny v týdnu, škola, 
rozvrh hodin, nakupování

- sloveso mít/vlastnit v kladné, záporné 
větě a otázce, ukazovací zájmena (this, 
these), množné číslo podstatných jmen

- mluvnice – rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka (jsou 
tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

přesahy
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ČAS

Očekávané výstupy učivo

PSANÍ
žák

 vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři

 napíše jednoduché texty týkající 
se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat

 reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

- čas, denní režim, volný čas
- určení času (Kolik je hodin?), čas 

přítomný prostý v kladné, záporné větě a 
otázce

přesahy

PŘÍRODA A MĚSTO

Očekávané výstupy učivo

- domov, bydlení, místnosti a vybavení, 
místa a budovy ve městě

- způsobová slovesa umět a moci (can) a 
muset (must), vazba there is/are, 
předložky místa (behind, in front of,…), 
použití Let‘s

Přesahy

LIDÉ

Očekávané výstupy učivo

- popis vzhledu osoby, přídavná jména, 
oblečení, domácí práce, nákupy a móda

- popis osoby s To have a To be, čas 
přítomný prostý a přítomný průběhový

Přesahy

7. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

POZDRAVY

Očekávané výstupy učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák

 rozumí informacím 
v jednoduchých poslechových 

- kamarádi a rodina, osobní údaje, popis 
osoby, barvy, oblečení, sporty, číslovky, 
předměty ve škole

- čas přítomný prostý a průběhový 
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textech, jsou-li pronášeny pomalu
a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované promluvy či 
konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

zejména v otázce, členy (a, an, the), 
předložky, vazba there is/are

přesahy

MŮJ ŽIVOT

Očekávané výstupy učivo

MLUVENÍ

žák
 se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích

 mluví o své rodině, kamarádech, 
škole, volném čase a dalších 
osvojovaných tématech
vypráví jednoduchý příběh či 
událost; popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního 
života

- rodina, aktivity, nakupování, měsíce a 
důležité události v roce, počasí, zvyky a 
záliby

- časy přítomné, číslovky řadové, datum

přesahy

ZVÍŘATA

Očekávané výstupy učivo

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák

 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech

 rozumí krátkým a jednoduchým 
textům, vyhledá v nich 
požadované informace

- zvířata, popis zvířat, domácí mazlíčci, 
v ZOO

- přídavná jména, ukazovací zájmena (this,
these, that, those), použití some/any, 
přítomný čas prostý a průběhový

přesahy

CESTOVÁNÍ

Očekávané výstupy učivo

PSANÍ
žák

 vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři

 napíše jednoduché texty týkající 

- péče o zdraví, nemoci a nehody, 
cestování, prázdniny

- minulý čas slovesa To be, minulý čas 
prostý v kladné, záporné větě a otázce, 
časové údaje (ago, last, yesterday,…), 
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se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat

 reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

pravidelná a nepravidelná slovesa 
v minulém čase, tázací zájmena (who, 
what, how,…)

přesahy

STRAVOVÁNÍ

Očekávané výstupy učivo

- jídlo a nápoje, v restauraci, recept, 
nákupní seznam, stravovací návyky

- vyjádření budoucnosti pomocí vazby 
Going to, členy, počitatelná a 
nepočitatelná podstatná jména, množství 
(Kolik?)

přesahy

8. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

SVĚT

Očekávané výstupy učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák

 rozumí informacím 
v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu
a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované promluvy či 
konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

- Velká Británie, světové rekordy, nákupy,
- počasí, zeměpisné údaje
- stupňování přídavných jmen, porovnání 

dvou věcí (as … as)

přesahy

ZÁBAVA 

Očekávané výstupy učivo

MLUVENÍ

žák
 se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

- volný čas, kultura (film, kino, televize, 
knihy,…), moderní technologie a média, 
můj den

- způsobové sloveso Have to, příslovce 
(Jak často?), vyjádření návrhu, vazba 
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formálních i neformálních 
situacích

 mluví o své rodině, kamarádech, 
škole, volném čase a dalších 
osvojovaných tématech
vypráví jednoduchý příběh či 
událost; popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního 
života

going to pro vyjádření plánované 
budoucnosti

Přesahy

MŮJ ŽIVOT

Očekávané výstupy Učivo

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák

 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech

 rozumí krátkým a jednoduchým 
textům, vyhledá v nich 
požadované informace

- životní události (narodil se, vyrůstal, 
oženil se,…), rodina a rodinné vztahy, 
vplný čas, představování, pozvání

- minulý čas prostý, časové údaje (ago, 
last, when I was,…), vyjádření prosby a 
žádosti, vazba mít rád (like +ing), 
spojování vět v souvětí, čas přítomný 
prostý a průběhový

přesahy

SVĚT V BUDOUCNOSTI

Očekávané výstupy učivo

PSANÍ
žák

 vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři

 napíše jednoduché texty týkající 
se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat

 reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

- doprava a dopravní prostředky, moje 
budoucnost

- budoucnost s Will, vyjádření nabídky a 
rozhodnutí, místa a předložky (in, on), 
moje předpověď (I think, perhaps, …)

Přesahy

9. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ

UDÁLOSTI

Očekávané výstupy učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM - přírodní katastrofy, země a státy světa, 
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žák
 rozumí informacím 

v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu
a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované promluvy či 
konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

ustálená slovní spojení, domov a bydlení
- čas minulý průběhový s časovými údaji 

(in, on, at), srovnávání časů minulý 
prostý a průběhový

přesahy

LONDÝN

Očekávané výstupy učivo

MLUVENÍ

žák
 se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích

 mluví o své rodině, kamarádech, 
škole, volném čase a dalších 
osvojovaných tématech
vypráví jednoduchý příběh či 
událost; popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního 
života

- nad mapou (směry, žádost o vysvětlení 
cesty), reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí, město Londýn

- určitý člen (ve spojení s názvy měst, ulic,
…), složené výrazy (somebody, …), 
výslovnostní cvičení

přesahy

ZÁŽITKY

Očekávané výstupy učivo

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák

 vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech

 rozumí krátkým a jednoduchým 
textům, vyhledá v nich 
požadované informace

- moje dosavadní životní zkušenosti, 
ambice

- předpřítomný čas prostý v kladné a 
záporné větě, otázce, výrazy spojené s 
předpřítomným časem (just, ever, ...)

přesahy

PROBLÉMY

Očekávané výstupy učivo

PSANÍ
žák

- škola a školní pravidla, rady, problémy 
dospívajících, dopravní značení
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 vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři

 napíše jednoduché texty týkající 
se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat

 reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

- modální slovesa
muset (must, opisem have to), moci 
(can), rada (should), frázová slovesa

přesahy

5.3.3. Německý jazyk (Další cizí jazyk)

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět německý jazyk naplňuje  očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další  cizí  jazyk
(DCJ)Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  základní  vzdělávání.  Německý  jazyk  je
vyučován  tak,aby  navazoval  na  výuku  anglického  a  českého  jazyka.  Vyučovací  předmět
německý jazyk je realizován v 8. a 9. postupném ročníku,a to vždy s tříhodinovou dotací.
Cílem výuky je prohlubování zájmu o německý jazyk a vytvoření pozitivního vztahu k tomuto
předmětu, osvojení komunikativních dovedností a jejich aktivní využití,  získání schopností
číst  s  porozuměním,  poznávání  kultury  německy  mluvících  zemí,  schopnost  vyhledávat
informace.  Při  výuce jsou systematicky rovnoměrně rozvíjeny všechny složky německého
jazyka tzn. slovní zásoba, gramatika, běžná a ustálená spojení, fráze, idiomy.
Při výuce je používána kombinace různých druhů tradičních i moderních výukových metod.
Snahou je dosáhnout maximálního propojení vyučovacího předmětu s praktickým životem.

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
- Nabízet žákům aktivační metody, které je povedou k samostatné práci s dvojjazyčnými a
výkladovými slovníky.
- Vytvářet žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání německého jazyka.
Kompetence k řešení problémů
- Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí.
- Nebát se mluvit německy s cizím člověkem.
- Naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba.
- Vést žáky k porovnávání stavby německého a českého jazyka.
Kompetence komunikativní
- Porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce.
- Vést žáky k tomu, aby se nebáli používat i nedokonale zvládnutý jazyk.
Kompetence sociální a personální
- Navozovat dostatek situací, které vedou k uvědomování si společných rysů lidí z různého
jazykového prostředí.
Kompetence občanské
- Získat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnání je s našimi.
Kompetence pracovní
-  Vést  žáky  k  uvědomělému  a  správnému  používání  studijních  materiálů  a  jazykových
příruček pro samostatné studium.
- Využívat německého jazyka k získání informací z různých oblastí.
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH

8. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ (DCJ_)

VSTUPNÍ AUDIOORÁLNÍ KURZ

Výstupy učivo

Poslech s porozuměním
žák

 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

Mluvení
žák

 se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů

Čtení s porozuměním
žák

 rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynů

Psaní
žák

 vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři

Zvuková a grafická podoba jazyka: fonetické 
znaky (pasivně), vztah mezi grafickou a 
zvukovou podobou slov
Slovní zásoba: žáci si osvojí slovní zásobu a umí
je používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se 
slovníkem
Mluvnice: základní gramatické struktury a typy 
vět (jsou tolerovány elementární chyby 
nenarušující smysl sdělení a porozumění)

Abeceda, pozdravy v německy mluvících 
zemích, dny v týdnu,čísla do 20, jména, 
internacionalismy

Přesahy

RODINA, ŠKOLA, DOMOV

výstupy Učivo

Poslech s porozuměním
            žák

 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

 rozumí slovům a jednoduchým 

otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník, zápor 
nicht, souhlas, přivlastňovací zájmena mein, 
dein, sein,ihr, sloveso v přítomném čase, 
představení členů rodiny, reálie: základní 
seznámení s Německem, Rakouskem, 
Švýcarskem, Českem, školní potřeby
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větám,které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat,zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Mluvení
žák

 sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné otázky 
pokládá

 se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů

Čtení s porozuměním
žák

 rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k 
běžným tématům

Psaní
žák

 napíše jednoduché texty 
týkajícího se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Přesahy

VOLNÝ ČAS, KAMARÁDI,ZVÍŘATA, PŘÍRODA, POČASÍ

výstupy učivo

            Poslech s porozuměním
            žák

 rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

 rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat

Mluvení
žák

 sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné otázky 
pokládá

Čtení s porozuměním
žák

Předložka um, popis osoby, 4. pád podstatných 
jmen, časování sloves ve všech osobách, 
příkazy, telefonování, dopis, E-mail
Reálie - základní informace o Vídni

Volný čas

Zvířata

Práce se slovníkem

123



 rozumí krátkému jednoduchému 
textu zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, a 
vyhledává v něm požadovanou 
informaci

Psaní
žák

 stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení

přesahy

9. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ (DCJ)

KALENDÁŘNÍ ROK, OBEC, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Výstupy Učivo

Poslech s porozuměním
žák

 rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

Mluvení
žák

 sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného 
času a podobné otázky pokládá

Čtení s porozuměním
žák

 rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k běžným 
tématům

 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynů

Psaní
žák

 napíše jednoduché texty týkajícího 
se jeho samotného, rodiny,školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat

Slovní zásoba: žáci si osvojí slovní zásobu a 
umí je používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se 
slovníkem
Mluvnice: základní gramatické struktury a 
typy vět (jsou tolerovány elementární chyby 
nenarušující smysl sdělení a porozumění)

Pozvánky
počítání
základní matematické úkony
určování času - hodiny
kalendářní rok: pojmenování měsíců a ročních 
období, svátky
popis kdy a kde jsem
množné číslo
reálie: německá města
německy mluvící země
nepravidelná slovesa, sloveso ich möchte

Přesahy

Do: M (2. ročník): obor přirozených čísel
Z: Inf (8. ročník): Internet
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JÍDLO, ZDRAVÍ, NÁKUPY

výstupy učivo

Poslech s porozuměním
žák

 rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat

Mluvení
žák

 odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

Čtení s porozuměním
žák

 rozumí krátkému jednoduchému 
textu zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, a 
vyhledává v něm požadovanou 
informaci

Psaní
žák

 stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení

Popis domu a pokoje, popis činností, které 
děláme během roku, pozvání do kina, vyjádření 
povinnosti,předložky se 3. a 4. pádem, slovesa s 
odlučitelnou předponou, osobní zájmena, 
Salzburg, potraviny, průběh dne, číslovky do 
1000, práce se slovníkem

Jídlo, oblékání, nákupy

přesahy

Do: Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy; Z: (8. ročník): Nauka o slovní zásobě

LIDSKÉ TĚLO, POVOLÁNÍ

výstupy učivo

Poslech s porozuměním
žák

 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

Mluvení
žák

 sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné otázky 
pokládá

 se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů

Čtení s porozuměním - žák

Rozvrh hodin, řadové číslovky, popis týdne, 
neurčitý podmět „man“, popis lidského těla, 
rozhovory u lékaře, rozkazovací způsob sloves, 
préteritum sloves haben, sein
Povolání
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 rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k běžným
tématům

Psaní
žák

 napíše jednoduché texty 
týkajícího se jeho samotného, 
rodiny,školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Přesahy

Do: OV (7. ročník): Majetek a vlastnictví
Z: OV (7. ročník): Majetek a vlastnictví
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5.4. Člověk a zdraví

5.4.1. Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
  Vzdělávací obor Tělesná výchova pro 1.-5.ročník má časovou dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku, ve 2. a
3. ročníku je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, neboť ve 2. a 3. ročníku je součástí výuky výcvik
plavání.
 Tělesná výchova je součástí komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví.
  Směřuje k poznávání vlastních pohybových činností,  rozvíjí tělesnou zdatnost,  duševní a sociální  pohodu.
Pohybové vzdělávání  postupuje  od  spontánní  pohybové činnosti  žáků  k  činnosti  řízené  a  výběrové,  jejímž
smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti
pro  uspokojování  vlastních  pohybových  potřeb  i  zájmů,  pro  optimální  rozvoj  zdatnosti  a  výkonnosti,  pro
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Důležitý je žákův prožitek z
pohybu.
  Nedílnou součástí TV jsou i kolektivní a speciální vyrovnávací cvičení pro žáky se zdravotním oslabením.

Vyučovací předmět na 2.stupni: Tělesná výchova
Vyučovací předmět Tělesná výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a oboru Tělesná výchova z
RVP ZV. Tělesná výchova je součástí komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví. Součástí Tělesné
výchovy je i zdravotní tělesná výchova (ZTV), kdy speciální vyrovnávací cvičení jsou podle potřeby využívána
v  hodinách  TV  pro  všechny  žáky  nebo  jsou  zadávána  žákům  se  zdravotním  oslabením  místo  činností
kontraindikovaných jejich oslabení.
  Na základě zájmu žáků zavádíme také nepovinný předmět - pod názvem SPORTOVNÍ HRY (SH) pro dívky i
pro hochy 2 hodiny týdně.
  TV přináší podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví. TV směřuje dále k tomu, aby žáci poznávali sami sebe,
aby  pochopili  hodnotu  svého zdraví,  způsob jeho ochrany,  aby rozeznali  rizika  ohrožující  zdraví.  TV vede
k osvojování  zásad  zdravého  životního  stylu  a  účelného  chování  při  rizikových  situacích  a  mimořádných
událostech. TV přispívá k poznávání vlastních dovedností, rozvíjí tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání  postupuje  od  spontánní  pohybové činnosti  žáků  k  činnosti  řízené  a  výběrové,  jejímž
smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti
pro  uspokojování  vlastních  pohybových  potřeb  i  zájmů,  pro  optimální  rozvoj  zdatnosti  a  výkonnosti,  pro
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. V TV je důležité motivační
hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka.
  Cílem je na základě radosti z pohybu si osvojovat pohybové dovednosti, uvědomovat si význam zdraví, rozvíjet
schopnosti komunikace a navazovat dobré vztahy.
    Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho
složek a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti. Žáci si
osvojují  zásady zdravého životního stylu a  jsou vedeni  k jejich uplatňování  ve svém životě i  k  osvojování
účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech.

Součástí  TV je i  zdravotní  TV – speciální vyrovnávací cvičení jsou využívána pro všechny žáky nebo jsou
zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností kontraindikovaných jejich oslabení.

 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
  Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:
- poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných požitků z
činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje
a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů
rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznání a využívání míst
souvisejících s preventivní ochranou zdraví
-  propojování  činností  a  jednání  souvisejících  se  zdravím  a  zdravými  mezilidskými  vztahy  se  základními
etickými a morálními postoji, s volní úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní
dráhy, partnerů, společenských činností atd.
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-  ochraně  zdraví  a  životů  při  každodenních  rizikových  situacích  i  mimořádných  událostech  a  k  využívání
osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole
i v obci
Časové vymezení předmětu:
Týdenní časová dotace:
- 6. ročník: 2 hodiny, součástí výuky je bruslení  
- 7. ročník: 2 hodiny, součástí výuky je bruslení a týdenní lyžařský kurz
- 8. ročník: 2 hodiny, součástí výuky jsou sportovní hry, netradiční sportovní a pohybové hry
- 9. ročník: 2 hodiny, součástí výuky je bruslení ( hokej, základy krasobruslení, hry na ledě)
Organizační vymezení předmětu:
V běžných hodinách výuka probíhá odděleně pro dívky a hochy nebo koedukovaně. Projekty jsou realizovány
pro celou třídu.
Formy realizace předmětu: vyučovací hodina, projekt, beseda, diskuse, prožitková lekce, závod, soutěž, turnaj,
kurz.
Místa realizace:  tělocvična,  venkovní hřiště  a  atletický ovál s  doskočištěm, bazén,  přírodní prostředí,  zimní
stadión.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
Učitelé budou:
- vést  žáky k získávání poznatků s pomocí učitele či spolužáků o tělesné fyziologii (fungování) na základě
ověřování  účinnosti  kondičních  programů  pro  rozvoj  zdravotně  orientované  zdatnosti  (ZOZ)  -  sledování,
zaznamenávání, vyhodnocování
- umožňovat zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně - motivovat učení směrováním k pěkné
postavě a zdravému životnímu stylu, poukázáním na možnost kdykoliv se bez problémů zapojit do skupiny lidí
hrajících  volejbal  (fotbal,  basketbal...)  ve  volném  čase  s  možností  navázání  nových  kontaktů  a  uváděním
příkladů z oblasti sportu
-  umožňovat  žákům organizovat  a  řídit  vlastní  učení  novým pohybovým dovednostem a  rozvíjet  pohybové
schopnosti podle jejich předpokladů
- hodnotit žáky důsledně podle individuálního zlepšení
- povzbuzovat žáky ke sledování sportovních soutěží
- upozorňovat na informační zdroje (internet, televize, knihy, časopisy) související se zdravím a pohybem
- umožňovat diskusi o těchto informacích - nástěnky
- usměrňovat žáky ke kladné reakci na kritiku, hodnocení a dobře míněné rady
- předkládat žákům dostatek zpětných informací o jejich činnosti a výkonech (i pomocí videokamery)
- vytvářet dostatek příležitostí pro osvojení a praktické využití vyrovnávacích cvičení (ve škole i mimo školu)
Formy vzdělávání: soutěže, turnaje, diskuse, testy, samostatné a skupinové práce
Kompetence k řešení problému:
Učitelé budou:
-  podporovat  žáky  ke  kreativitě  při  utváření  pohybových  skladeb,  volných  gymnastických  sestav,  při
organizování turnajů a soutěží (ve skupinách)
-  pomáhat  žákům  pochopit  souvislosti  mezi  jednotlivými  obory  (tělesnou  výchovou,  výchovou  ke  zdraví,
biologií, ekologií, fyzikou, fyziologií), hledat příčiny problémů a směrovat k jejich řešení několika způsoby
- zapojovat žáky do soutěží, turnajů, prezentací a org. sportovních akcí
- vést žáky k získávání informací o vhodné sportovní výzbroji a výstroji, o zásadách hygieny při a po sportování
- vytvářet představu o správném složení vyučovací jednotky TV pro využití při pohybové činnosti ve volném
čase
- rozvíjet schopnost odhalovat vlastní chyby, používat odborné názvosloví, gesta, signály
- povzbuzovat k zavádění alternativních řešení ve výběru náčiní, losování, zahájení a ukončování sestav, délky
hrací doby, úpravy pravidel podle aktuálních podmínek
Formy vzdělávání: projekty, kurzy, soutěže
Kompetence komunikativní:
Učitelé budou:
-  zapojovat  žáky do  prezentace  poznatků,  zážitků  a  výsledků získaných při  sledování  sportovních  utkání  v
médiích,  při  školních  soutěžích  a  při  vyhodnocování  svých  výkonů  (nástěnky,  noviny,  webové  stánky,
videokamera)
-  směrovat  žáky  k  vyžívání  dostupných  prostředků  komunikace  (internet,  televize,  knihy,  časopisy...)  k
vyhledávání novinek ve sportovním odvětvích (nová pravidla)
- vést žáky k používání jasného a stručného vyjadřování zvláště v herních situacích, ke vhodné komunikaci mezi
sebou, s rozhodčími na hřišti a při vedení družstva
- pomáhat žákům při rozvíjení vztahů se sportovci z jiných škol
- okamžitě řešit otázky šikany, přístupu osobnímu a školnímu majetku
Formy vzdělávání: mimoškolní aktivity, kooperativní formy výuky, turnaje
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Výchovné a vzdělávací strategie :
1.Kompetence k učení
   - vedou k orientaci v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na zdraví a
    práceschopnost člověka, k osvojování nových pojmů
  - podněcují k zjišťování ukazatelů zdatnosti a pohyblivosti a k využívání těchto poznatků při
   začleňování pohybu do denního režimu
  -vedou k osvojování nových pohybových dovedností, kultivaci pohybového projevu a
   správnému držení těla

2.Kompetence k řešení problémů
   -přispívají k uplatňování osvojených pohybových dovedností v různém prostředí a s
    různými účinky
   -pěstují nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků
   -vedou k překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů a jako
    předpoklad pro vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám

3.Kompetence komunikativní
   -přispívají ke spolupráci, tvořivosti, překonávání zábran, objektivnosti a rychlému
    rozhodování
   -budují potřebu naslouchat druhým, porozumět jim, vhodně reagovat
   -rozvíjejí organizační schopnosti

4.Kompetence sociální a personální
   -nabádají ke spolupráci a práci v týmu, k poznávání a přijetí rozličných sociálních rolí
   -přispívají k uvědomování si významu sociálních vztahů a rolí ve sportu a jiných pohybo-
    vých aktivitách a jejich využití pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vzta-
    hy
   -přispívají k využívání a rozvoji komunikativních dovedností

5.Kompetence občanské
   -nabádají k respektování představ a vnitřních hodnot druhých lidí a budují empatii
   -dávají prostor k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu

6.Kompetence pracovní
   -směřují k tomu, aby žáci zvládali základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady
    pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti
   -povzbuzují žáka k využívání znalostí a pohybových dovedností v zájmu vlastního rozvoje
   -vedou k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků a péči o ochranu
    svého zdraví i zdraví druhých

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

NĚKTERÉ PRVKY ČINNOSTÍ SE ZAŘAZUJÍ DO VÝUKY PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK A VE

VŠECH ROČNÍCÍCH.
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1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

- VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ - POHYBOVÝ REŽIM ŽÁKŮ, DÉLKA A INTENZITA POHYBU

Výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

- pravidelnost pohybového režimu

Přesahy

Do: ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví; HV (1. ročník): Vokální činnosti

- PŘÍPRAVA ORGANISMU - PŘÍPRAVA PŘED POHYBOVOU ČINNOSTÍ, UKLIDNĚNÍ PO ZÁTĚŽI,
NAPÍNACÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- rozcvičky
- rušná část - jednoduché hry
- cvičení dechová
- cvičení kompenzační
- cvičení pro správné držení těla v různých 
polohách

přesahy

Z: HV (1. ročník): Vokální činnosti

- ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI - SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA, SPRÁVNÉ ZVEDÁNÍ ZÁTĚŽE;
PRŮPRAVNÁ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A JINÁ ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÁ CVIČENÍ A

JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a 
pohybové obratnosti
- cvičení dechová
- respektování věkových zvláštností jednotlivých
žáků

přesahy

Do: ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví

- ROZVOJ RŮZNÝCH FOREM POHYBLIVOSTI, KOORDINACE POHYBU

výstupy učivo
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 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- s náčiním - míček, švihadlo
- bez náčiní

přesahy

Z: M (1. ročník): základní útvary v prostoru

- HYGIENA PŘI TV - HYGIENA POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ A CVIČEBNÍHO PROSTŘEDÍ,
VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUTÍ PRO POHYBOVÉ AKTIVITY

výstupy učivo

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- dbát věkových zvláštností a možností 
jednotlivých žáků

Přesahy

Do: ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví

- BEZPEČNOST PŘI POHYBOVÝCH ČINNOSTECH - ORGANIZACE A BEZPEČNOST

CVIČEBNÍHO PROSTORU, BEZPEČNOST V ŠATNÁCH A UMYVÁRNÁCH, BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA

A UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ, NÁČINÍ A POMŮCEK, PRVNÍ POMOC V PODMÍNKÁCH TV

výstupy Učivo

 uplatňuje zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových 
činnostech v prostorách školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

přesahy

Do: ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví

- POHYBOVÉ HRY - S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM; NETRADIČNÍ POHYBOVÉ HRY A AKTIVITY;
VYUŽITÍ HRAČEK A NETRADIČNÍHO NÁČINÍ PŘI CVIČENÍ; POHYBOVÁ TVOŘIVOST

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 

- hry s míčem - házení, chytání, cvičení ve 
dvojicích i družstvech
- hry na orientaci v prostoru - Na kočku a na 
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nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

myš.....

přesahy

Do: M (1. ročník): základní útvary v prostoru
Z: ČJ (1. ročník): jazyková výchova
ČJ (1. ročník): psaní
HV (1. ročník): Hudebně pohybová činnost
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem

- ZÁKLADY GYMNASTIKY - PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ, AKROBACIE, CVIČENÍ S NÁČINÍM A NA

NÁŘADÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorách školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- kotoul vpřed, s výskokem, kolébky, leh 
vznesmo, ze stoje na lopatkách,
- pohyb na lavičce - přechody, přeběhy, 
přeskoky, nošení laviček
- trampolínka - nácvik odrazu u žebřin, u učitele,
tělo prkýnko
- cvičení s rozloženou bednou
- žebřiny - základní pohybové dovednosti
- šplh na tyči - s přírazem - příprava

přesahy

- RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ PRO DĚTI - KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU NEBO

RYTMICKÝM DOPROVODEM, ZÁKLADY ESTETICKÉHO POHYBU, VYJÁDŘENÍ MELODIE A
RYTMU POHYBEM, JEDNODUCHÉ TANCE

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

- krok přísunný, cval, poskočný krok
- volný pohyb po tělocvičně na jednoduchou 
melodii
- základní pojmy spojené s hudebním a 
rytmickým doprovodem
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 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

přesahy

Do: HV (1. ročník): Poslechové činnosti
HV (1. ročník): Hudebně pohybová činnost
Z: HV (1. ročník): Hudebně pohybová činnost

- PRŮPRAVNÉ ÚPOLY - PŘETAHY A PŘETLAKY

výstupy učivo

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- cvičení s plnými míči

přesahy

- ZÁKLADY ATLETIKY - RYCHLÝ BĚH, MOTIVOVANÝ VYTRVALÝ BĚH, SKOK DO DÁLKY

NEBO DO VÝŠKY, HOD MÍČKEM

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- atletická abeceda - základy:
hod míčkem z místa
skok do dálky z místa
běh - vysoký start
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přesahy

Do:
M (1. ročník): jednotky délky,hmotnosti, objemu a času

- ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER - MANIPULACE S MÍČEM, PÁLKOU ČI JINÝM HERNÍM

NÁČINÍM ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI, HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE,
SPOLUPRÁCE VE HŘE, PRŮPRAVNÉ HRY, UTKÁNÍ PODLE ZJEDNODUŠENÝCH PRAVIDEL

MINISPORTŮ

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- držení míče jednoruč a obouruč
- hod míčem obouruč , chytání - košíček
- manipulace s míčem na místě i v pohybu
- vybíjená v kruhu

přesahy

Z: PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem

- TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ - PŘESUN DO TERÉNU A CHOVÁNÍ V DOPRAVNÍCH

PROSTŘEDCÍCH PŘI PŘESUNU, CHŮZE V TERÉNU, TÁBOŘENÍ, OCHRANA PŘÍRODY

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 

- chůze v terénu ve skupině do 5 km
- aplikace pohybových her v přírodním prostředí
- základní dovednosti spojené s tábořením
- elementární ochrana přírody
- první pomoc při drobných poraněních

134



činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

přesahy

Do:
ČS (1. ročník): Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví
 Z:
VV (1. ročník): Uplatňování subjektivity
PČ (1. ročník): Pěstitelské práce

- HRY NA SNĚHU A NA LEDĚ

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- pohyb po zasněženém či zledovatělém terénu
- bezpečná chůze
- pohyb na ledu bez bruslí, klouzání
- nebezpečí hrozící na zamrzlé ploše rybníka

přesahy

Z:
VV (1. ročník): Uplatňování subjektivity

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

- VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ - POHYBOVÝ REŽIM ŽÁKŮ, DÉLKA A INTENZITA POHYBU

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

- pravidelnost pohybového režimu

přesahy

Do: ČS(2. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČS (2. ročník): Člověk a jeho zdraví; HV (2. ročník): Vokální činnost
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- PŘÍPRAVA ORGANISMU - PŘÍPRAVA PŘED POHYBOVOU ČINNOSTÍ, UKLIDNĚNÍ PO ZÁTĚŽI,
NAPÍNACÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- cvičení dechová
- cvičení kompenzační
- cvičení pro správné držení těla v různých 
polohách
- rozcvičky
- rušná část - jednoduché hry

přesahy

Z: HV (2. ročník): Vokální činnost

- ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI - SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA, SPRÁVNÉ ZVEDÁNÍ ZÁTĚŽE;
PRŮPRAVNÁ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A JINÁ ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÁ CVIČENÍ A

JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a 
pohybové obratnosti
- cvičení dechová
- respektování věkových zvláštností jednotlivých
žáků

přesahy

Do: ČS (2. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČS (2. ročník): Člověk a jeho zdraví

- ROZVOJ RŮZNÝCH FOREM RYCHLOSTI, POHYBLIVOSTI, KOORDINACE POHYBU

výstupy učivo

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- s náčiním - míček, švihadlo
- bez náčiní

přesahy

136



- HYGIENA PŘI TV - HYGIENA POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ A CVIČEBNÍHO PROSTŘEDÍ,
VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUTÍ PRO POHYBOVÉ AKTIVITY

výstupy učivo

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- dbát věkových zvláštností a možností 
jednotlivých žáků

přesahy

Do:
ČaS (2. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
ČaS (2. ročník): Člověk a jeho zdraví

- BEZPEČNOST PŘI POHYBOVÝCH ČINNOSTECH - ORGANIZACE A BEZPEČNOST

CVIČEBNÍHO PROSTORU, BEZPEČNOST V ŠATNÁCH A UMYVÁRNÁCH, BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA

A UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ, NÁČINÍ A POMŮCEK, PRVNÍ POMOC V PODMÍNKÁCH TV

výstupy učivo

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

dodržování bezpečnosti při jakékoli činnosti

přesahy

Do:  ČS (2. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:  ČS (2. ročník): Člověk a jeho zdraví

- POHYBOVÉ HRY - S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM; NETRADIČNÍ POHYBOVÉ HRY A AKTIVITY;
VYUŽITÍ HRAČEK A NETRADIČNÍHO NÁČINÍ PŘI CVIČENÍ; POHYBOVÁ TVOŘIVOST

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 

- hry s míčem - házení, chytání, cvičení ve 
dvojicích i družstvech
- hry na orientaci v prostoru - Na kočku a na 
myš.....
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její organizaci prostorech školy

přesahy

Z: HV (2. ročník): Hudebně pohybová činnost
Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem

- ZÁKLADY GYMNASTIKY - PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ, AKROBACIE, CVIČENÍ S NÁČINÍM A NA

NÁŘADÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- kotoul vpřed, s výskokem, kolébky, leh 
vznesmo, ze stoje na lopatkách
- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad, 
kotoul vzad
- pohyb na lavičce - přechody, přeběhy, 
přeskoky, nošení laviček
- trampolínka - nácvik odrazu u žebřin, u učitele,
tělo prkýnko, přeskok - průpravná cvičení pro 
nácvik gymnastického odrazu z trapolínky
- cvičení s rozloženou bednou
- žebřiny - ručkování ve visu
- šplh na tyči - s přírazem - příprava
- kladinka - chůze s dopomocí

přesahy

- RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ PRO DĚTI - KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU NEBO

RYTMICKÝM DOPROVODEM, ZÁKLADY ESTETICKÉHO POHYBU, VYJÁDŘENÍ MELODIE A
RYTMU POHYBEM, JEDNODUCHÉ TANCE

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- krok přísunný, cval, poskočný krok
- volný pohyb po tělocvičně na jednoduchou 
melodii
- základní pojmy spojené s hudebním a 
rytmickým doprovodem

přesahy
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Do:
HV (2. ročník): Poslechové činnosti
HV (2. ročník): Hudebně pohybová činnost
Z:
HV (2. ročník): Hudebně pohybová činnost
HV (2. ročník): Hudební nauka

- PRŮPRAVNÉ ÚPOLY - PŘETAHY A PŘETLAKY

výstupy učivo

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci

- cvičení s plnými míči

přesahy

- ZÁKLADY ATLETIKY - RYCHLÝ BĚH, MOTIVOVANÝ VYTRVALÝ BĚH, SKOK DO DÁLKY

NEBO DO VÝŠKY, HOD MÍČKEM

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- atletická abeceda - základy:
hod míčkem z místa, hod z chůze
skok do dálky z místa, z rozběhu - odraz z 
pásma širokého 1 m
běh - nácvik nízkého startu, rychlý běh na 20-40 
m

přesahy

Do:
M (2. ročník): délka úsečky; jednotky délky, hmotnosti, objemu a jejich převody
M (2. ročník): jednotky času
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- ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER - MANIPULACE S MÍČEM, PÁLKOU ČI JINÝM HERNÍM

NÁČINÍM ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI, HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE,
SPOLUPRÁCE VE HŘE, PRŮPRAVNÉ HRY, UTKÁNÍ PODLE ZJEDNODUŠENÝCH PRAVIDEL

MINISPORTŮ

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- držení míče jednoruč a obouruč
- hod míčem obouruč , chytání - košíček
- manipulace s míčem na místě i v pohybu
- vybíjená v kruhu
- základní přihrávky rukou a nohou

přesahy

Z:
Pč (2. ročník): Práce s drobným materiálem

- TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ - PŘESUN DO TERÉNU A CHOVÁNÍ V DOPRAVNÍCH

PROSTŘEDCÍCH PŘI PŘESUNU, CHŮZE V TERÉNU, TÁBOŘENÍ, OCHRANA PŘÍRODY

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 

- chůze v terénu ve skupině do 5 km
- aplikace pohybových her v přírodním prostředí
- základní dovednosti spojené s tábořením
- elementární ochrana přírody
- první pomoc při drobných poraněních

140



prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

přesahy

Do: ČS (2. ročník): Místo,kde žijeme, Rozmanitost přírod, Člověk a jeho zdraví
Z: VV (2. ročník): Uplatňování subjektivity; PČ (2. ročník): Pěstitelské práce

- PLAVÁNÍ - (ZÁKLADNÍ PLAVECKÁ VÝUKA) - HYGIENA PLAVÁNÍ, ADAPTACE NA VODNÍ

PROSTŘEDÍ, ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI, JEDEN PLAVECKÝ ZPŮSOB (PLAVECKÁ

TECHNIKA), PRVKY SEBEZÁCHRANY A DOPOMOCI TONOUCÍMU

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- základní plavecký výcvik - 20 hod

přesahy

Do: M (2. ročník): délka úsečky; jednotky délky, hmotnosti, objemu a jejich převody

- HRY NA SNĚHU A NA LEDĚ

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 

- pohyb po zasněženém či zledovatělém terénu
- bezpečná chůze
- pohyb na ledu bez bruslí, klouzání
- nebezpečí hrozící na zamrzlé ploše rybníka
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povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

přesahy

Z: VV (2. ročník): Uplatňování subjektivity

3. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

- VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ - POHYBOVÝ REŽIM ŽÁKŮ, DÉLKA A INTENZITA POHYBU

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

- pravidelnost pohybového režimu, součást 
životního stylu

přesahy

Do:
ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví
HV (3. ročník): Vokální činnost

- PŘÍPRAVA ORGANISMU - PŘÍPRAVA PŘED POHYBOVOU ČINNOSTÍ, UKLIDNĚNÍ PO ZÁTĚŽI,
NAPÍNACÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

- rozcvičky
- rušná část - jednoduché hry
- cvičení dechová
- cvičení kompenzační
- cvičení pro správné držení těla v různých 
polohách
- cvičení protahovací, napínací, silová

přesahy

Z: HV (3. ročník): Vokální činnost

- ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI - SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA, SPRÁVNÉ ZVEDÁNÍ ZÁTĚŽE;
PRŮPRAVNÁ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A JINÁ ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÁ CVIČENÍ A

JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a 
pohybové obratnosti
- cvičení dechová
- respektování věkových zvláštností jednotlivých
žáků
- správné držení těla při sezení, ve stoji, zákl. 
způsob kontroly
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skupině; usiluje o jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

přesahy

Do: ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví

- ROZVOJ RŮZNÝCH FOREM RYCHLOSTI, POHYBLIVOSTI, KOORDINACE POHYBU

výstupy učivo

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

- s náčiním - míček, švihadlo
- bez náčiní

přesahy

- HYGIENA PŘI TV - HYGIENA POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ A CVIČEBNÍHO PROSTŘEDÍ,
VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUTÍ PRO POHYBOVÉ AKTIVITY

Výstupy učivo

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- dbát věkových zvláštností a možností 
jednotlivých žáků

přesahy

Do: ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví

- BEZPEČNOST PŘI POHYBOVÝCH ČINNOSTECH - ORGANIZACE A BEZPEČNOST

CVIČEBNÍHO PROSTORU, BEZPEČNOST V ŠATNÁCH A UMYVÁRNÁCH, BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA

A UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ, NÁČINÍ A POMŮCEK, PRVNÍ POMOC V PODMÍNKÁCH TV

výstupy učivo

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

dodržování bezpečnosti při jakékoli činnosti

přesahy
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Do: ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví

- POHYBOVÉ HRY - S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM; NETRADIČNÍ POHYBOVÉ HRY A AKTIVITY;
VYUŽITÍ HRAČEK A NETRADIČNÍHO NÁČINÍ PŘI CVIČENÍ; POHYBOVÁ TVOŘIVOST

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- hry s míčem - házení, chytání, cvičení ve 
dvojicích i družstvech
- hry na orientaci v prostoru - Na kočku a na 
myš.....

přesahy

Z: ČJ (3. ročník): jazyková výchova; ČJ (3. ročník): psaní
HV (3. ročník): Hudebně pohybová činnost; Pč (3. ročník): Práce s drobným materiálem

- ZÁKLADY GYMNASTIKY - PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ, AKROBACIE, CVIČENÍ S NÁČINÍM A NA

NÁŘADÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI

Výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- kotoul vpřed, s výskokem, kolébky, leh 
vznesmo, ze stoje na lopatkách
- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad, 
kotoul vzad
- pohyb na lavičce - přechody, přeběhy, 
přeskoky, nošení laviček
- trampolínka - nácvik odrazu u žebřin, u učitele,
tělo prkýnko, přeskok - průpravná cvičení pro 
nácvik gymnastického odrazu z trampolínky
- cvičení s rozloženou bednou
- žebřiny - ručkování ve visu
- šplh na tyči - s přírazem - příprava
- kladinka - chůze s dopomocí
- skok přes kozu našíř

přesahy

- RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ PRO DĚTI - KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU NEBO

RYTMICKÝM DOPROVODEM, ZÁKLADY ESTETICKÉHO POHYBU, VYJÁDŘENÍ MELODIE A
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RYTMU POHYBEM, JEDNODUCHÉ TANCE

Výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- krok přísunný, cval, poskočný krok
- volný pohyb po tělocvičně na jednoduchou 
melodii
- základní pojmy spojené s hudebním a 
rytmickým doprovodem
- jednoduché tance

přesahy

Do: HV (3. ročník): Poslechové činnosti; HV (3. ročník): Hudebně pohybová činnost
Z: HV (3. ročník): Hudebně pohybová činnost; HV (3. ročník): Hudební nauka

- PRŮPRAVNÉ ÚPOLY - PŘETAHY A PŘETLAKY

Výstupy učivo

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- cvičení s plnými míči
- přetahy

přesahy

- ZÁKLADY ATLETIKY - RYCHLÝ BĚH, MOTIVOVANÝ VYTRVALÝ BĚH, SKOK DO DÁLKY

NEBO DO VÝŠKY, HOD MÍČKEM

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 

- atletická abeceda - základy:
hod míčkem z místa, hod z chůze
skok do dálky z místa, z rozběhu - odraz z 
pásma širokého 1 m
běh - nácvik nízkého startu, rychlý běh na 20-40 
m
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a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

Přesahy

Do:
M (3. ročník): délka úsečky; jednotky délky a jejich převody

- ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER - MANIPULACE S MÍČEM, PÁLKOU ČI JINÝM HERNÍM

NÁČINÍM ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI, HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE,
SPOLUPRÁCE VE HŘE, PRŮPRAVNÉ HRY, UTKÁNÍ PODLE ZJEDNODUŠENÝCH PRAVIDEL

MINISPORTŮ

výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- držení míče jednoruč a obouruč
- hod míčem obouruč , chytání - košíček
- manipulace s míčem na místě i v pohybu
- vybíjená v kruhu
- základní přihrávky rukou a nohou
- utkání podle zjednodušených pravidel

přesahy

Z: PČ (3. ročník): Práce s drobným materiálem

- PLAVÁNÍ - (ZÁKLADNÍ PLAVECKÁ VÝUKA) - HYGIENA PLAVÁNÍ, ADAPTACE NA VODNÍ

PROSTŘEDÍ, ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI, JEDEN PLAVECKÝ ZPŮSOB (PLAVECKÁ

TECHNIKA), PRVKY SEBEZÁCHRANY A DOPOMOCI TONOUCÍMU
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Výstupy učivo

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- základní plavecký výcvik - 20 hod

přesahy

Do: M (3. ročník): délka úsečky; jednotky délky a jejich převody

- HRY NA SNĚHU A NA LEDĚ

Výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech
a soutěžích nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy

 reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci prostorech školy

- pohyb po zasněženém či zledovatělém terénu
- bezpečná chůze
- pohyb na ledu bez bruslí, klouzání
- nebezpečí hrozící na zamrzlé ploše rybníka

přesahy

Z: VV (3. ročník): Uplatňování subjektivity

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

- VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ - POHYBOVÝ REŽIM ŽÁKŮ, DÉLKA A INTENZITA POHYBU

výstupy učivo

 podílí se na realizaci 
pravidelného pohybového 
režimu; uplatňuje kondičně 

- pravidelnost pohybového režimu, součást 
životního stylu
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zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli 
po zlepšení úrovně své zdatnosti

přesahy

Do: ČS (4. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČS (4. ročník): Člověk a jeho zdraví; HV (4. ročník): Vokální činnost

- PŘÍPRAVA ORGANISMU - PŘÍPRAVA PŘED POHYBOVOU ČINNOSTÍ, UKLIDNĚNÍ PO ZÁTĚŽI,
NAPÍNACÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ

výstupy učivo

 zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým 
oslabením

- rozcvičky
- rušná část - jednoduché hry
- cvičení dechová
- cvičení kompenzační
- cvičení pro správné držení těla v různých 
polohách
- cvičení protahovací, napínací, silová

přesahy

Do: ČaS (4. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:  HV (4. ročník): Vokální činnost

- ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI - SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA, SPRÁVNÉ ZVEDÁNÍ ZÁTĚŽE;
PRŮPRAVNÁ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A JINÁ ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÁ CVIČENÍ A

JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

výstupy učivo

 zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým 
oslabením

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a 
pohybové obratnosti
- cvičení dechová
- respektování věkových zvláštností jednotlivých
žáků
- správné držení těla při sezení, ve stoji, zákl. 
způsob kontroly

přesahy

Do: ČS (4. ročník): Člověk a jeho zdraví

- ROZVOJ RŮZNÝCH FOREM RYCHLOSTI, VYTRVALOSTI, SÍLY, POHYBLIVOSTI,
KOORDINACE POHYBU

výstupy učivo

 zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým 
oslabením

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 

- změny poloh, obměny tempa a rytmu
- cvičení ve dvojicích
- žebřiny - základní pohybové dovednosti
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pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

přesahy

Do: M (4. ročník): obor přirozených čísel; ČaS (4. ročník): Lidé kolem nás

- HYGIENA PŘI TV - HYGIENA POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ A CVIČEBNÍHO PROSTŘEDÍ,
VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUTÍ PRO POHYBOVÉ AKTIVITY

výstupy učivo

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

- dbát věkových zvláštností a možností 
jednotlivých žáků
- osobní hygiena při různých pohybových 
aktivitách
- vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport
- vhodné a nevhodné pohybové činnosti
- škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a užívání 
drog na zdraví a pohybovou výkonnost
- hygiena při dalších pohybových aktivitách - 
plavání, turistika
- ošetření větších poranění, přivolání lékaře

přesahy

Do:
ČS (4. ročník): Člověk a jeho zdraví

- BEZPEČNOST PŘI POHYBOVÝCH ČINNOSTECH - ORGANIZACE A BEZPEČNOST

CVIČEBNÍHO PROSTORU, BEZPEČNOST V ŠATNÁCH A UMYVÁRNÁCH, BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA

A UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ, NÁČINÍ A POMŮCEK, PRVNÍ POMOC V PODMÍNKÁCH TV

výstupy učivo

 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné 
pohlaví

- bezpečný pohyb a chování i v méně známých 
prostorech ( bazény, kluziště, apod.)
- jednání fair play

přesahy

Do: AJ(4. ročník): základní dramatické struktury a typy vět
       ČS (4. ročník): Lidé kolem nás

- POHYBOVÉ HRY - S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM; NETRADIČNÍ POHYBOVÉ HRY A AKTIVITY;
VYUŽITÍ HRAČEK A NETRADIČNÍHO NÁČINÍ PŘI CVIČENÍ; POHYBOVÁ TVOŘIVOST

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 jednoduše zhodnotí kvalitu 

- hry s míčem - házení, chytání, cvičení ve 
dvojicích i družstvech
- hry na orientaci v prostoru
- základní pojmy související s funkcí her, 
pravidly a používaným náčiním
- variace her jednoho druhu
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pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy

- využití přírodního prostředí pro pohybové hry
- využití netradičního náčiní
- pohybové hry - pro manipulaci s různým 
náčiním - dle vyspělosti žáka
- pro ovlivňování kondičních a koordinačních 
předpokladů - bioenergetické kapacity 
organismu
- pro zdokonalování nových pohybových 
dovedností ( jako součást jednotlivých témat )
- soutěživé a bojové
- pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti
( na základě pohádek, vyprávění, pojmů, pocitů, 
představ )
- kontaktní ( pro pociťování vzájemné energie, 
blízkosti )
- se specifickým účinkem ( vyrovnávacím, 
relaxačním, motivačním aj. )
- pohybové hry dle zájmu dětí

přesahy

Do:
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
Z:
ČJ (4. ročník): psaní
ČJ (4. ročník): jazyková výchova
HV (4. ročník): Hudebně pohybová činnost
Pč (4. ročník): Práce s drobným materiálem

- ZÁKLADY GYMNASTIKY - PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ, AKROBACIE, CVIČENÍ S NÁČINÍM A NA

NÁŘADÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 změří základní pohybové výkony 
a porovná je s předchozími 
výsledky

- kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace s 
výskokem
-průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou, 
stoj na rukou s dopomocí
-průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku
-přeskok dvou až čtyřech dílů bedny odrazem z 
trampolínky
-roznožka přes kozu na šíř
-skrčka přes kozu na šíř odrazem z můstku
-kladinka s chůzí bez dopomoci
- šplh na laně - příprava
-akrobatické kombinace
-základní gymnastické pojmy

přesahy

- RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ PRO DĚTI - KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU NEBO

RYTMICKÝM DOPROVODEM, ZÁKLADY ESTETICKÉHO POHYBU, VYJÁDŘENÍ MELODIE A
RYTMU POHYBEM, JEDNODUCHÉ TANCE

výstupy učivo

150



 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy

 orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace

- názvy základních umělých a lidových tanců
- základní hudebně pohybové vztahy - rytmus, 
tempo, takt, melodie
- držení partnerů při různých tancích
- vzájemné chování při tanci
- základy estetického pohybu těla a jeho částí v 
různých polohách
- změny poloh, obměna tempa a rytmu
- základy cvičení s náčiním ( šátek, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu
- základní taneční krok 2/4,
- základní tance založené na kroku poskočném , 
přísunném, přeměnném
- nápodoba pohybem

přesahy

Do:
HV (4. ročník): Poslechová činnost
Z:
HV (4. ročník): Hudebně pohybová činnost
HV (4. ročník): Hudební nauka

- PRŮPRAVNÉ ÚPOLY - PŘETAHY A PŘETLAKY

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

- cvičení ve dvojicích
- cvičení s plnými míči

přesahy

- ZÁKLADY ATLETIKY - RYCHLÝ BĚH, MOTIVOVANÝ VYTRVALÝ BĚH, SKOK DO DÁLKY

NEBO DO VÝŠKY, HOD MÍČKEM

výstupy učivo

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné 
pohlaví

 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 

- pojmy : základní disciplíny, části běžecké 
dráhy a skokanských sektorů, pomůcky pro 
měření výkonů, úprava doskočiště
- základy techniky běhů, skoků a hodů
- startovní povely
- základní způsoby měření a zaznamenávání 
výkonů
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické 
činnosti
- běh - běžecká abeceda
- rychlý běh do 60 m
- vytrvalý běh do 1000 m na dráze ( technika 
běhu )
- běh v terénu až do 15 min
- nízký start ( na povel ) i z bloků, polovysoký 
start
- skok - skok do dálky z rozběhu - z pásma 
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názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 změří základní pohybové výkony 
a porovná je s předchozími 
výsledky

širokého 50 cm , postupně odraz z břevna
- skok do výšky ( skrčný, střižný ) z krátkého 
rozběhu
- rozměření rozběhu
- hod - hod míčkem z rozběhu
- spojení rozběhu s odhodem

Přesahy

Do: M (4. ročník): obor přirozených čísel; AJ(4. ročník): základní dramatické struktury a 
typy vět
ČS (4. ročník): Lidé kolem nás

- ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER - MANIPULACE S MÍČEM, PÁLKOU ČI JINÝM HERNÍM

NÁČINÍM ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI, HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE,
SPOLUPRÁCE VE HŘE, PRŮPRAVNÉ HRY, UTKÁNÍ PODLE ZJEDNODUŠENÝCH PRAVIDEL

MINISPORTŮ

Výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné 
pohlaví

 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy

 změří základní pohybové výkony 
a porovná je s předchozími 
výsledky

 orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá 

- základní pojmy osvojovaných činností, 
základní označení a vybavení hřišť, základní 
role ve hře, pravidla miniher
- základní spolupráce ve hře
- základní organizace utkání - losování, zahájení,
počítání skóre, ukončení utkání
- vhodné obutí a oblečení pro hry
- průpravné sportovní hry, utkání dle 
zjednodušených pravidel ( minifotbal )
- udržet míč pod kontrolou družstva, dopravit 
míč z obranné poloviny na útočnou a zakončit 
střelbou, řešit situaci jeden proti jednomu
- přihrávka jednoruč a obouruč 
( vrchní,trčením ), přihrávka vnitřním nártem 
( po zemi, obloukem )
- pohyb s míčem a bez míče, zastavení
- chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče
vnitřní stranou nohy
- vedení míče - driblinkem , nohou
- střelba jednoruč a obouruč ze země na branku
- střelba vnitřním nártem na branku ( z místa i za
pohybu, vyvolanou rukou, nohou )
- Vybíjená na hřišti ( Kapitán ), minikopaná, 
přehazovaná, zaháněná, závody družstev atd.
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potřebné informace

přesahy

Do:
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
Z:
PČ (4. ročník): Práce s drobným materiálem

- TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ - PŘESUN DO TERÉNU A CHOVÁNÍ V DOPRAVNÍCH

PROSTŘEDCÍCH PŘI PŘESUNU, CHŮZE V TERÉNU, TÁBOŘENÍ, OCHRANA PŘÍRODY

výstupy učivo

 podílí se na realizaci 
pravidelného pohybového 
režimu; uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli 
po zlepšení úrovně své zdatnosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace

- ekologické chování při TV a sportu v přírodě
- chůze v terénu ve skupině do 15 km
- aplikace pohybových her v přírodním prostředí
- základní dovednosti spojené s tábořením 
( zakládání tábořiště, zakládání a rušení ohně, 
příprava jednoduchých jídel, zacházení s nožem,
oprava oděvů, vázání uzlů, atd. )
- elementární ochrana přírody
- první pomoc - při závažnějších úrazech, 
přivolání lékaře
- pohyb dle turistických značek
- osobní lékárnička
- způsob pohybu v náročnějším terénu
- čtení z mapy
- aplikace znalostí z jiných předmětů ( stopy 
zvěře, druhy rostlin, historické děje atd. )
- aplikace pohybových dovedností s využitím 
přírodních překážek a předmětů
- příprava pochodové trasy s pomocí učitele

přesahy

Do: ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova; ČS (4. ročník): Místo, kde žijeme, Lidé kolem 
nás, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví
Z: VV (4. ročník): Uplatňování subjektivity; PČ (4. ročník): Pěstitelské práce

- BRUSLENÍ - HRY NA SNĚHU A NA LEDĚ, ZÁKLADNÍ TECHNIKY POHYBU NA BRUSLÍCH

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

- základní pojmy spojené s osvojovanými 
činnostmi , výstrojí a výzbrojí, prostory pro 
bruslení
- zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na 
ledě, nebezpečí bruslení na zamrzlé přírodní 
vodní ploše
- vhodné a bezpečné oblečení pro pohyb na ledě
- samostatné obutí ( vzájemná pomoc )
- chůze v botách s bruslemi mimo led
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 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné 
pohlaví

 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy

 orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace

- vstup na led ( s dopomocí )
- průpravná cvičení pro osvojení rovnováhy na 
bruslích - chůze, skluz, dřepy, jízda na jedné 
brusli. přednožování, zanožování, výskoky 
snožmo na místě ( u opory, bez opory )
- jízda vpřed - dvouoporová, jednooporová, bez 
opory
- zastavení ( jednostranným, oboustranným 
přívratem )
- zatáčení na obou bruslích
- jízda na rychlost do 20 m
- jízda na vytrvalost do 400 m

přesahy

Do:
ČS (4. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
VV (4. ročník): Uplatňování subjektivity

- DALŠÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI (PODLE PODMÍNEK ŠKOLY A ZÁJMU ŽÁKŮ)

Výstupy učivo

přesahy

5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

- VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ - POHYBOVÝ REŽIM ŽÁKŮ, DÉLKA A INTENZITA POHYBU

výstupy učivo

 podílí se na realizaci 
pravidelného pohybového 
režimu; uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli 
po zlepšení úrovně své zdatnosti

- pravidelnost pohybového režimu, součást 
životního stylu

přesahy

Do:
ČS (5. ročník): Člověk a jeho zdraví
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Z:
ČS (5. ročník): Člověk a jeho zdraví
HV (5. ročník): Vokální činnost

- PŘÍPRAVA ORGANISMU - PŘÍPRAVA PŘED POHYBOVOU ČINNOSTÍ, UKLIDNĚNÍ PO ZÁTĚŽI,
NAPÍNACÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ

výstupy učivo

 zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým 
oslabením

- rozcvičky
- rušná část - jednoduché hry
- cvičení dechová
- cvičení kompenzační
- cvičení pro správné držení těla v různých 
polohách
- cvičení protahovací, napínací, silová

přesahy

Do: ČS (5. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: HV (5. ročník): Vokální činnost

- ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI - SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA, SPRÁVNÉ ZVEDÁNÍ ZÁTĚŽE;
PRŮPRAVNÁ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A JINÁ ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÁ CVIČENÍ A

JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

výstupy učivo

 zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým 
oslabením

- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a 
pohybové obratnosti
- cvičení dechová
- respektování věkových zvláštností jednotlivých
žáků
- správné držení těla při sezení, ve stoji, zákl. 
způsob kontroly

Přesahy

Do: ČS (5. ročník): Člověk a jeho zdraví

- ROZVOJ RŮZNÝCH FOREM RYCHLOSTI, VYTRVALOSTI, SÍLY, POHYBLIVOSTI,
KOORDINACE POHYBU

výstupy učivo

 zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým 
oslabením

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

- změny poloh, obměny tempa a rytmu
- cvičení ve dvojicích
- žebřiny - základní pohybové dovednosti

přesahy

Do: M (5. ročník): obor přirozených čísel
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ČS (5. ročník): Lidé kolem nás

- HYGIENA PŘI TV - HYGIENA POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ A CVIČEBNÍHO PROSTŘEDÍ,
VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUTÍ PRO POHYBOVÉ AKTIVITY

výstupy Učivo

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

- dbát věkových zvláštností a možností 
jednotlivých žáků
- osobní hygiena při různých pohybových 
aktivitách
- vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport
- vhodné a nevhodné pohybové činnosti
- škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a užívání 
drog na zdraví a pohybovou výkonnost
- hygiena při dalších pohybových aktivitách - 
plavání, turistika
- ošetření větších poranění, přivolání lékaře

přesahy

Do: ČS (5. ročník): Člověk a jeho zdraví

- BEZPEČNOST PŘI POHYBOVÝCH ČINNOSTECH - ORGANIZACE A BEZPEČNOST

CVIČEBNÍHO PROSTORU, BEZPEČNOST V ŠATNÁCH A UMYVÁRNÁCH, BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA

A UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ, NÁČINÍ A POMŮCEK, PRVNÍ POMOC V PODMÍNKÁCH TV

Výstupy učivo

 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné 
pohlaví

- bezpečný pohyb a chování i v méně známých 
prostorech ( bazény, kluziště, apod.)
- jednání fair play

přesahy

Do: AJ (5. ročník): základní dramatické struktury a typy vět
ČS (5. ročník): Lidé kolem nás

- POHYBOVÉ HRY - S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM; NETRADIČNÍ POHYBOVÉ HRY A AKTIVITY;
VYUŽITÍ HRAČEK A NETRADIČNÍHO NÁČINÍ PŘI CVIČENÍ; POHYBOVÁ TVOŘIVOST

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 

- hry s míčem - házení, chytání, cvičení ve 
dvojicích i družstvech
- hry na orientaci v prostoru
- základní pojmy související s funkcí her, 
pravidly a používaným náčiním
- variace her jednoho druhu
- využití přírodního prostředí pro pohybové hry
- využití netradičního náčiní
- pohybové hry - pro manipulaci s různým 
náčiním - dle vyspělosti žáka
- pro ovlivňování kondičních a koordinačních 
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názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy

předpokladů - bioenergetické kapacity 
organismu
- pro zdokonalování nových pohybových 
dovedností ( jako součást jednotlivých témat )
- soutěživé a bojové
- pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti
( na základě pohádek, vyprávění, pojmů, pocitů, 
představ )
- kontaktní ( pro pociťování vzájemné energie, 
blízkosti )
- se specifickým účinkem ( vyrovnávacím, 
relaxačním, motivačním aj. )
- pohybové hry dle zájmu dětí

přesahy

Do: ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
Z: ČJ (5. ročník): psaní; ČJ (5. ročník): jazyková výchova; HV (5. ročník): Hudebně 
pohybová činnost; PČ (5. ročník): Práce s drobným materiálem

- ZÁKLADY GYMNASTIKY - PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ, AKROBACIE, CVIČENÍ S NÁČINÍM A NA

NÁŘADÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 změří základní pohybové výkony 
a porovná je s předchozími 
výsledky

- kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace s 
výskokem
-průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou, 
stoj na rukou s dopomocí
-průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
odrazu z můstku
-přeskok dvou až čtyřech dílů bedny odrazem z 
trampolínky
-roznožka přes kozu na šíř
-skrčka přes kozu na šíř odrazem z můstku
-kladinka s chůzí bez dopomoci
- šplh na laně - příprava
-akrobatické kombinace
-základní gymnastické pojmy
-hrazda -shyb stojmo-odrazem přešvih do 
vzporu vzadu stojmo -stoj
-shyb stojmo- přešvihy do svisu střemhlav a zpět
do stoje
-do svisu stojmo -náskok do vzporu - sešin
-kombinace cviků

přesahy

- RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ PRO DĚTI - KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU NEBO

RYTMICKÝM DOPROVODEM, ZÁKLADY ESTETICKÉHO POHYBU, VYJÁDŘENÍ MELODIE A
RYTMU POHYBEM, JEDNODUCHÉ TANCE

výstupy učivo

 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle 

- názvy základních umělých a lidových tanců
- základní hudebně pohybové vztahy - rytmus, 
tempo, takt, melodie
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jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy

 orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace

- držení partnerů při různých tancích
- vzájemné chování při tanci
- základy estetického pohybu těla a jeho částí v 
různých polohách
- změny poloh, obměna tempa a rytmu
- základy cvičení s náčiním ( šátek, míč aj.) při 
hudebním nebo rytmickém doprovodu
- základní taneční krok 2/4, 3/4
- základní tance založené na kroku poskočném , 
přísunném, přeměnném
- nápodoba pohybem

přesahy

Do: HV (5. ročník): Poslechová činnost
Z: HV (5. ročník): Hudebně pohybová činnost
HV (5. ročník): Hudební nauka

- PRŮPRAVNÉ ÚPOLY - PŘETAHY A PŘETLAKY

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

- cvičení ve dvojicích
- cvičení s plnými míči

přesahy

- ZÁKLADY ATLETIKY - RYCHLÝ BĚH, MOTIVOVANÝ VYTRVALÝ BĚH, SKOK DO DÁLKY

NEBO DO VÝŠKY, HOD MÍČKEM

výstupy učivo

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné 
pohlaví

 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 změří základní pohybové výkony 

- pojmy : základní disciplíny, části běžecké 
dráhy a skokanských sektorů, pomůcky pro 
měření výkonů, úprava doskočiště
- základy techniky běhů, skoků a hodů
- startovní povely
- základní způsoby měření a zaznamenávání 
výkonů
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické 
činnosti
- běh - běžecká abeceda
- rychlý běh do 60 m
- vytrvalý běh do 1000 m na dráze ( technika 
běhu )
- běh v terénu až do 15 min
- nízký start ( na povel ) i z bloků, polovysoký 
start
- skok - skok do dálky z rozběhu - z pásma 
širokého 50 cm , postupně odraz z břevna
- skok do výšky ( skrčný, střižný ) z krátkého 
rozběhu
- rozměření rozběhu
- hod - hod míčkem z rozběhu
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a porovná je s předchozími 
výsledky

- spojení rozběhu s odhodem

přesahy

Do:
M (5. ročník): obor přirozených čísel
AJ(5. ročník): základní dramatické struktury a typy vět
ČS (5. ročník): Lidé kolem nás

- ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER - MANIPULACE S MÍČEM, PÁLKOU ČI JINÝM HERNÍM

NÁČINÍM ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI A HMOTNOSTI, HERNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE,
SPOLUPRÁCE VE HŘE, PRŮPRAVNÉ HRY, UTKÁNÍ PODLE ZJEDNODUŠENÝCH PRAVIDEL

MINISPORTŮ

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné 
pohlaví

 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy

 změří základní pohybové výkony 
a porovná je s předchozími 
výsledky

 orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace

- základní pojmy osvojovaných činností, 
základní označení a vybavení hřišť, základní 
role ve hře, pravidla miniher
- základní spolupráce ve hře
- základní organizace utkání - losování, zahájení,
počítání skóre, ukončení utkání
- vhodné obutí a oblečení pro hry
- průpravné sportovní hry, utkání dle 
zjednodušených pravidel ( minifotbal )
- udržet míč pod kontrolou družstva, dopravit 
míč z obranné poloviny na útočnou a zakončit 
střelbou, řešit situaci jeden proti jednomu
- přihrávka jednoruč a obouruč 
( vrchní,trčením ), přihrávka vnitřním nártem 
( po zemi, obloukem )
- pohyb s míčem a bez míče, zastavení
- chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče
vnitřní stranou nohy
- vedení míče - driblinkem , nohou
- střelba jednoruč a obouruč ze země na branku
- střelba vnitřním nártem na branku ( z místa i za
pohybu, vyvolanou rukou, nohou )
- Vybíjená na hřišti ( Kapitán ), minikopaná, 
přehazovaná, zaháněná, závody družstev atd.

přesahy

Do:
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
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Z:
PČ (5. ročník): Práce s drobným materiálem

- TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ - PŘESUN DO TERÉNU A CHOVÁNÍ V DOPRAVNÍCH

PROSTŘEDCÍCH PŘI PŘESUNU, CHŮZE V TERÉNU, TÁBOŘENÍ, OCHRANA PŘÍRODY

výstupy učivo

 podílí se na realizaci 
pravidelného pohybového 
režimu; uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli 
po zlepšení úrovně své zdatnosti

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

 orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace

- ekologické chování při TV a sportu v přírodě
- chůze v terénu ve skupině do 15 km
- aplikace pohybových her v přírodním prostředí
- základní dovednosti spojené s tábořením 
( zakládání tábořiště, zakládání a rušení ohně, 
příprava jednoduchých jídel, zacházení s nožem,
oprava oděvů, vázání uzlů, atd. )
- elementární ochrana přírody
- první pomoc - při závažnějších úrazech, 
přivolání lékaře
- pohyb dle turistických značek
- osobní lékárnička
- způsob pohybu v náročnějším terénu
- čtení z mapy
- aplikace znalostí z jiných předmětů ( stopy 
zvěře, druhy rostlin, historické děje atd. )
- aplikace pohybových dovedností s využitím 
přírodních překážek a předmětů
- příprava pochodové trasy s pomocí učitele

přesahy

Do:
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
ČS (5. ročník): Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás,  Rozmanitost přírody, Člověk a jeho 
zdraví
Z:
VV (5. ročník): Uplatňování subjektivity
PČ (5. ročník): Pěstitelské práce

- BRUSLENÍ - HRY NA SNĚHU A NA LEDĚ, ZÁKLADNÍ TECHNIKY POHYBU NA BRUSLÍCH

výstupy učivo

 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových 
her

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 

- základní pojmy spojené s osvojovanými 
činnostmi , výstrojí a výzbrojí, prostory pro 
bruslení
- zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na 
ledě, nebezpečí bruslení na zamrzlé přírodní 
vodní ploše
- vhodné a bezpečné oblečení pro pohyb na ledě
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sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné 
pohlaví

 užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení

 zorganizuje nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na úrovni třídy

 orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá 
potřebné informace

- samostatné obutí ( vzájemná pomoc )
- chůze v botách s bruslemi mimo led
- vstup na led ( s dopomocí )
- průpravná cvičení pro osvojení rovnováhy na 
bruslích - chůze, skluz, dřepy, jízda na jedné 
brusli. přednožování, zanožování, výskoky 
snožmo na místě ( u opory, bez opory )
- jízda vpřed - dvouoporová, jednooporová, 
bezopory
- zastavení ( jednostranným, oboustranným 
přívratem )
- zatáčení na obou bruslích
- jízda na rychlost do 20 m
- jízda na vytrvalost do 400 m

přesahy

Do:
ČS (5. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
VV (5. ročník): Uplatňování subjektivity

NĚKTERÉ PRVKY ČINNOSTÍ OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ A ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ,
ČINNOSTÍ PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ I ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY SE ZAŘAZUJÍ

DO VÝUKY PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK VE VŠECH ROČNÍCÍCH.

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ A PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

Výstupy Učivo

 Žák aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

 žák usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti, samostatně se připraví 
před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností – zatěžovanými svaly

 žák odmítá drogy a jiné škodlivé 
látky jako neslučitelné se 
sportovní etikou

 žák užívá osvojované názvosloví 

Význam pohybu pro zdraví - rekreační a 
výkonnostní sport, sport dívek a chlapců, 
zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ) – 
kondiční programy…, prevence a korekce 
jednostranného zatížení a svalových disbalancí –
zdravotně zaměřená cvičení
Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví 
činností, smluvené povely, signály, gesta, 
značky, grafický zápis pohybu, vzájemná 
spolupráce
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na úrovni cvičence a později i 
rozhodčího, diváka, čtenáře a 
uživatele internetu

 žák je schopen se dohodnout na 
spolupráci a taktice a dodržuje ji

 žák rozlišuje a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z různých 
rolí – hráče, diváka

přesahy

Do:
OV (6. ročník): Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
OV (6. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací I
Z:
OV (6. ročník): Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

ATLETIKA

výstupy učivo

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program

 žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

průpravná atletická abeceda, startování z bloků, 
skok daleký

přesahy

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA, ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

výstupy Učivo

 Žák se samostatně připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - 
zatěžovanými svaly

 Žák zařazuje do svého 
pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením

 Žáka uplatňuje vytrvalost při 
korekci zdravotních oslabení, 
aktivně se vyhýbá činnostem, 
které jsou kontraindikací 
oslabení

rozvoj ZOZ , kondiční programy, manipulace se 
zatížením
druhy oslabení, jejich příčiny a důsledky – 
prevence a korekce oslabení, denní režim, 
vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení – 
kontraindikace oslabení

Přesahy

Do: OV (6. ročník): Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví; Př (6. ročník): 
Praktické poznávání přírody
Pč (6. ročník): bezpečnost a hygiena práce

KONDIČNÍ CVIČENÍ, GYMNASTIKA
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Výstupy učivo

 Žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

 Žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

Průpravná kondiční, koordinační a estetická 
cvičení
Gymnastika – akrobacie a přeskoky, cvičení 
s náčiním a na nářadí

Přesahy

Do: OV (6. ročník): Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
Z: OV (7. ročník): Tělesná a duševní hygiena

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

Výstupy učivo

 Žák aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

 žák usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti, samostatně se připraví 
před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností – zatěžovanými svaly

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu, předvídá 
možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační
a jiná zdravotně zaměřená cvičení
rytmická a kondiční cvičení s hudbou

Přesahy

Do: HV (6. ročník): Hudebně pohybová činnost; HV (6. ročník): Poslechová činnost

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ, ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ

Výstupy Učivo

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu, předvídá 
možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

 Žák zná a je schopen uplatnit 
zásady pro přežití v přírodě

Hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech - v nestandardním prostředí, první 
pomoc při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného;
Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
 

Přesahy

Do: Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody; Pč (6. ročník): bezpečnost a hygiena práce
Z:
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7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ATLETIKA

výstupy učivo

 Žák usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti

 žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

rychlý běh, vytrvalý běh na dráze; v terénu, 
základy překážkového běhu, skok do dálky; do 
výšky, hod míčkem

přesahy

POHYBOVÉ HRY, GYMNASTIKA

Výstupy učivo

 Žák naplňuje ve školních 
podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu

 žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční 
hry a aktivity
Gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s 
náčiním a na nářadí

přesahy

Do: OV (7. ročník): Tělěsná a duševní hygiena; HV (7. ročník): Hudebně pohybová činnost

LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING, TECHNIKA LYŽOVÁNÍ

Výstupy učivo

 Žáka uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování v přírodě, 
předvídá možná nebezpečí úrazu 
a přizpůsobí jim svou činnost

 žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

běžecké lyžování - klasika, lyžařská turistika; 
sjezdové lyžování, jízda na vleku
základy snowboardingu, jízda na vleku, 
bezpečnost pohybu v zimní krajině,
bruslení podle podmínek

Přesahy

SPORTOVNÍ HRY

výstupy učivo

 Žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, 
systémy utkání podle pravidel: vybíjená, 
odbíjená, košíková, fotbal
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 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

 žáka zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

přesahy

ESTETICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ S HUDBOU A RYTMICKÝM DOPROVODEM

Výstupy učivo

 Žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

 žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním,
tance, aerobik

Přesahy

Do: HV (7. ročník): Hudebně pohybová činnost; HV (7. ročník): Poslechová činnost; Z: OV

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ATLETIKA

Výstupy Učivo

 Žák se samostatně připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností - 
zatěžovanými svaly

 Žák je schopen zpracovat 
naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se
na jejich prezentaci

 Žák naplňuje ve školních 
podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu

zdokonalování v technice běhu, vytrvalost 
trénujeme v delších blocích, skok do dálky 
(závěsná technika)
technika skoku do výšky, hod míčkem,
historie a současnost sportu, pravidla her, soutěží
měření výkonů a posuzování pohybových 
dovedností – měření, evidence, vyhodnocení 
organizace pohybových činností

přesahy

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ – CYKLISTIKA; ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ A PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

Výstupy učivo

 Žák je schopen uplatnit zásady 
pro přežití v přírodě

příprava turistické akce, přesun do terénu a 
uplatňování pravidel bezpečnosti silničního 
provozu
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sportovní výstroj a výzbroj

Přesahy

Do: Z (8. ročník): Česká republika; Z (8. ročník): Oblasti ČR
Z (8. ročník): Místní region

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA, GYMNASTIKA

Výstupy Učivo

 Žák dokáže uplatňovat 
odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení

 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

 žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

činnosti a informace podporující korekce 
zdravotních oslabení - zákl. druhy oslabení 
jejich příčiny a možné důsledky
poruchy funkce svalových skupin, poruchy 
páteře
oslabení podpůrně pohybového systému

Přesahy

Do: OV (8. ročník): Dětství, puberta, dospívání Př (8. ročník): Životní styl

MÍČOVÉ HRY – SPORTOVNÍ HRY, ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

Výstupy Učivo

 Žák je schopen užívat osvojované
názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, uživatele 
internetu

 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

 žáka zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

 Žák naplňuje olympijské 
myšlenky ve školních 
podmínkách

 Žák se dohodne na spolupráci i 
na jednoduché taktice a dodržuje
ji

Komunikace v TV, pravidla her, závodů, herní 
činnosti jednotlivce, herní kombinace, historie a 
současnost sportu
Organizace prostoru a pohybových činností
Sportovní hry – volejbal, kopaná, košíková, 
herní kombinace a systémy

přesahy

Do:

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ÚPOLY

Výstupy učivo

 Žák dokáže posoudit provedení 
osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich 

rozvíjení základu sebeobrany, základy aikido, 
judo
šplh na tyči, na laně
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možné příčiny žák posoudí 
provedení osvojované pohybové 
činnosti

 Žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

přesahy

ATLETIKA

výstupy učivo

 Žák uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, 
atd.

 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

 žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

rychlý běh, vytrvalý běh, běh v terénu na čas, 
orientační běh, přespolní běh, technika skoku, 
technika hodu, vrh koulí

přesahy

NOVÉ TRENDY CVIČENÍ, ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

výstupy učivo

 Žák dokáže organizovat 
jednoduchou rozcvičku na 
začátku hodiny

 Žák uplatňuje cílevědomost při 
korekci oslabení, zařazuje do 
svého pohybového režimu 
vyrovnávací cvičení

Speciální cvičení - uplatňuje správné způsoby 
držení těla v různých polohách a pracovních 
činnostech
rozvíjení a seznámení s novými formami cvičení
prohloubení znalosti strečinku
druhy oslabení, jejich důsledky, příčiny; 
speciální cvičení

přesahy

SPORTOVNÍ HRY

Výstupy učivo

 Žák dokáže zorganizovat i v 
týmu jednoduché turnaje, závody
na úrovni školy

 žák posoudí provedení 
osvojované pohybové činnosti

 žák zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti

zručnost s volejbalovým míčem, basketbalovým 
míčem, kopaná, nohejbal
pravidla všech míčových her

přesahy
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GYMNASTIKA

Výstupy učivo

 Žák chápe důslednost cvičení, 
ovládá jednoduchou rozcvičku

 Žák ovládá u akrobatické řady 
ohebnosti a rovnovážné prvky

 Žák chápe důležitost posilování a 
naučil se cviky na posilování 
všech partií svalů na těle

 žák ovládá strečink a na konci 
každé hodiny je schopen ho 
samostatně provést

strečink, akrobacie, přeskoky, hrazda, kruhy, 
kladina

přesahy
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5.5. Informační a komunikační technologie

5.5.1. Informatika a výpočetní technika

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
  Cílem vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika je naplňování vzdělávacího
obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.
Připravuje  žáky  na  využívání  ICT  v  jiných  vyučovacích  předmětech  a  umožňuje  jim
dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární dovednosti v ovládání
výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací,
tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě).   
  Vzhledem  k  narůstající  potřebě  osvojení  si  základních  dovedností  práce  s  výpočetní
technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a
2.  stupni.  Získané  dovednosti  jsou  v  informační  společnosti  nezbytným  předpokladem
uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
  Zvládnutí  výpočetní  techniky,  zejména  rychlého  vyhledávání  a  zpracování  potřebných
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií,  umožňuje realizovat metodu „učení
kdekoliv  a  kdykoliv“,  vede  k  žádoucímu odlehčení  paměti  při  současné  možnosti  využít
mnohonásobně většího počtu dat a informací  než dosud, urychluje  aktualizaci  poznatků a
vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
   Dovednosti  získané  ve  vzdělávacím  předmětu  Informatika  umožňují  žákům  aplikovat
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech
vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec
vzdělávacího obsahu  vzdělávací  oboru  Informační  a  komunikační  technologie,  a  stává  se
součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
  Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti
počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními
uživatelským  způsobem,  pracovat  s  hotovými  didaktickými  programy,  osvojit  si  základy
práce s grafikou a databázemi a e-learningovým vzděláváním. Žáci se učí třídit informace,
kriticky  je  posuzovat  a  aplikovat  v  praktickém životě  v  souladu  se  zákony  o  duševním
vlastnictví.
  Osvojují  si  základy elektronické komunikace a její  zásady. Svým vzdělávacím obsahem
předmět úzce souvisí s průřezovým tématem „Mediální výchova“.
  Informatika a výpočetní technika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v
5.,  6.  a  7.r.  ročníku.  Výuka  probíhá  v  budově  školy  v  odborných  učebnách  vybavených
počítači. Při výuce je uplatňována zásada „jeden počítač pro jednoho žáka“. Z tohoto důvodu
se třídy dělí na skupiny podle počtu pracovních stanic. Žáci mají s dispozici tiskárnu, scanner,
digitální  fotoaparát,  data-video-projektor  a  zálohovací  zařízení  (disketa,  flash  disk,  CD a
DVD disk).

Výchovné a vzdělávací strategie

KOMPETENCE K UČENÍ
vést  žáky k  zodpovědnosti  za  své vzdělávání,  umožnit  žákům osvojit  si  strategii  učení  a
motivovat je pro celoživotní učení
- Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních
informačních
a  komunikačních  technologií,  k  porozumění  toku  informací,  počínaje  jejich  vznikem,
uložením na médium,
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím.
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-  Učíme  žáky  porovnávat  informace  a  poznatky  z  většího  množství  alternativních
informačních zdrojů (za účelem
dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací).
-  Vedeme  žáky  k  pochopení  funkce  výpočetní  techniky  jako  prostředku  simulace  a
modelování přírodních i sociálních
jevů a procesů.
- Učíme žáky k práci s chybou
- Učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru.
-  Jdeme  příkladem -  neustále  se  dalším  vzděláváním seznamujeme  s  dalšími  možnostmi
využívání ICT.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů
-  Učíme  žáky  nebát  se  problémů;  prakticky  je  vedeme  k  používání  techniky  v  duchu
myšlenky: „technika má sloužit
nám a ne my jí“.
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové
situace
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
- Vedeme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení.
-  Vedeme k tvořivému využívání  softwarových a  hardwarových prostředků při  prezentaci
výsledků své práce.
- V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme
na správné užívání
českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi.
-  Podporujeme  formy  komunikace  na  „mezinárodní  úrovni“  v  rámci  Evropy  i  světa
využíváním internetové sítě.
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk,
web, ppt. prezentace apod.).
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s rodiči a širší veřejností.
Dodržujeme základní
typografická pravidla, dbáme na estetický vzhled výstupního materiálu.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotitpráci vlastní
i druhých
-  Vedeme  žáky  k  zaujetí  odpovědného,  etického  přístupu  k  nevhodným  obsahům
vyskytujících se na internetu a v
jiných médiích.
- Minimalizujeme používání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spolupráci
žáků.
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svoji práci..
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
-  Žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  učíme  výhodám  využívání  informačních
technologií.
-  Důsledně  vyžadujeme  dodržování  společně  dohodnutých  pravidel  chování,  tak  aby  se
vzájemně žáci nevyrušovali při
tvořivé práci.
KOMPETENCE OBČANSKÉ
vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si své
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povinnosti, uplatňující svá práva a
respektující práva druhých,
- jako osobnosti zodpovědné za svůj
život, své zdraví a za své životní
prostředí,
- jako ohleduplné bytosti, schopné a
ochotné účinně pomoci v různých
situacích
- Netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům.
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým
jevům.
-  Na  konkrétních  modelových  příkladech  demonstrujeme  pozitivní  a  negativní  projevy
chování lidí.
- Neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme
účinná opatření.
-  Využíváme  pomoci  a  zkušeností  odborníků  -  výchovných  poradců,  PPP a  uplatňujeme
individuální přístup k žákům.
- Rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a
vliv na osobnost jedince.
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.
-  Jdeme  příkladem  –  respektujeme  právní  předpisy,  zákony  o  duševním  vlastnictví.
Respektujeme osobnost žáka, jeho
práva a záliby. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru při vyučování.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
vést  žáky k pozitivnímu vztahu k práci,  naučit  žáky používat  při  práci  vhodné materiály,
nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci,
pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání
- Vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení
efektivnosti jejich
učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce.
- Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou
síť.
- Učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s
výpočetní technikou.
- Jdeme příkladem – písemné informace určené ke zveřejnění vytváříme na počítači. Ve své
učitelské profesi
v  maximální  míře  využíváme  možnosti,  které  nám  poskytují  dostupné  informační  a
komunikační technologie.
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

OPERAČNÍ SYSTÉM

Výstupy učivo

 využívá základní standardní 
funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie

 respektuje pravidla bezpečné 
práce s hardware i software a 
postupuje poučeně v případě 
jejich závady

 chrání data před poškozením, 
ztrátou a zneužitím

základní pojmy informační činnosti - informace,
informační zdroje, informační instituce
struktura, funkce a popis počítače a přídavných 
zařízení
operační systémy a jejich základní funkce
seznámení s formáty souborů (doc,gif )
multimediální využití počítače
jednoduchá údržba počítače, postupy při 
běžných problémech s hardware a software
zásady bezpečnosti práce a prevence 
zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 
využíváním výpočetní techniky

TEXTOVÝ EDITOR

výstupy učivo

 pracuje s textem a obrázkem v 
textovém a grafickém editoru

základní funkce textového a grafického editoru

INTERNET

výstupy učivo

 při vyhledávání informací na 
internetu používá jednoduché a 
vhodné cesty

 vyhledává informace na 
portálech , v knihovnách a 
databázích

 komunikuje pomocí internetu či 
jiných běžných komunikačních 
zařízení

společenský tok informací ( vznik, přenos, 
transformace, zpracování, distribuce informací)
základní způsoby komunikace ( e-
mail,chat,telefonování )
metody a nástroje vyhledávání informací
formulace požadavku při vyhledávání na 
internetu,vyhledávací atributy

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

OPERAČNÍ SYSTÉM

Výstupy učivo

 ovládá základní uživatelské 
funkce operačního systému 
počítače

zvládá základní manipulaci s 

korektní spuštění a ukončení systému
přihlášení do systému a odhlášení ze systému
práce s okny
hlavní panel
nabídka Start
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grafickým prostředím operačního 
systému
zvládá základní uživatelská 
nastavení systému (tapeta, spořič, 
vzhled)

 pracuje se soubory a adresáři

rozlišuje pojmy soubor a adresář a 
chápe jejich význam
orientuje se ve stromové struktuře

 pracuje s programy, které jsou 
součástí operačního systému

zvládá práci s programy: Malování,
Poznámkový blok, Kalkulačka, 
WordPad

vytváření adresářů a stromové struktury
názvy souborů - pravidla, zakázané znaky, 
přípony
operace se soubory a adresáři - kopírování, 
přesun, mazání, přejmenování - v původním 
prostředí operačního systému
Malování - vytvoření obrázku s využitím funkcí 
programu a jeho uložení
Poznámkový blok
WordPad
Kalkulačka

přesahy

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

výstupy učivo

 ovládá práci s textovými a 
grafickými editory i tabulkovými 
editory a využívá vhodných 
aplikací

 uplatňuje základní estetická a 
typografická previdla pro práci s 
textem a obrazem

 pracuje s informacemi v souladu 
se zákony o duševním vlastnictví

 zvládá použití klávesnice pro 
potřeby textového editoru

zvládne napsat všechny potřebné 
znaky české abecedy
zvládne zadání méně běžných 
znaků
užívá numerickou klávesnici

 je schopen formátovat písmo

umí nastavit formát písma - druh, 
velikost, řez, barva

 je schopen formátovat odstavec

umí u odstavce nastavit odsazení 
prvního řádku, řádkování, odsazení 
odstavců

 pracuje s obrázky v textovém 
editoru

počítačová grafika, rastrové a vektorové 
programy
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,
informační etika
práce s klávesnicí
prostředí textového editoru
formát písma
formát odstavce
práce s obrázky
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umí vložit obrázek ze souboru i ze 
sady klipart
umí nastavit obrázek vzhledem k 
okolnímu textu

přesahy

Do: ČJ (6. ročník): Dopis

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

výstupy učivo

 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů – posuzuje 
jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost

 komunikuje pomocí internetu  - 
má založenou e-mailovou schránku
a aktivně s ní pracuje

 vyhledává informace na 
portálech - zná běžné a známé 
vyhledávače a portály a pracuje 
s nimi

 používá informace z různých 
informačních zdrojů a 
vyhodnocuje jednoduché vztahy 
mezi údaji

 pracuje s informacemi v souladu se 
zákony o duševním vlastnictví

 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje 
jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost

vývojové trendy informačních technologí
hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
internet
práce s webovým prohlížečem
založení vlastní e-mailové schránky
práce s e-mailem
přehled vhodných portálů a vyhledávačů
použití vyhledávače, klíčová slova

přesahy

Do: OV (6. ročník): Naše škola; OV (6. ročník): Naše obec, region, kraj; OV (6. ročník): 
Naše vlast; OV (6. ročník): Lidská setkání; OV (6. ročník): Podobnost a odlišnost lidí
Aj (6. ročník): Komunikace; Aj (6. ročník): Můj svět; Aj (6. ročník): Škola
Aj (6. ročník): Domov; Aj (6. ročník): Lidé
Z: OV (6. ročník): Lidská setkání; Aj (9. ročník): Škola

7. ROČNÍK - DOTACE: 1

OPERAČNÍ SYSTÉM
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výstupy učivo

 ovládá základní uživatelské funkce 
operačního systému počítače

zvládá základní manipulaci s 
grafickým prostředím operačního 
systému
zvládá základní uživatelská nastavení 
systému (tapeta, spořič, vzhled)

 pracuje se soubory a adresáři

rozlišuje pojmy soubor a adresář a 
chápe jejich význam
orientuje se ve stromové struktuře

 pracuje se souborovými manažery

zvládá kopírování, přesun, mazání, 
přejmenovávání a vytváření souborů a 
složek pomocí jiného souborového 
manažeru, než je Průzkumník 
z Windows

vytváření adresářů a stromové struktury
názvy souborů - pravidla, zakázané znaky, 
přípony
operace se soubory a adresáři - kopírování, 
přesun, mazání, přejmenování - v původním 
prostředí operačního systému
práce se soubory a adresáři pomocí jiných 
souborových manažerů

přesahy

Z: Nj (7. ročník): Mám počítač

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

výstupy učivo

 zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické 
a multimediální formě

 používá informace z různých infor-
mačních zdrojů a vyhodnocuje 
jednoduché vztahy mezi údaji

 ovládá práci s textovými a grafický-
mi editory i tabulkovými editory a 
využívá vhodných aplikací

prezentace informací (webové stránky, 
prezentační programy, multimédia)
seznámení s prostředím softwaru pro tvorbu 
prezentací
vkládání objektů do prezentací
efekty pro vložené objekty v prezentaci
časování a uložení prezentace ve vhodném 
formátu
tabulkový editor, vytváření tabulek, 
porovnávání dat, jednoduché vzorce

přesahy

Do:
Nj (7. ročník): Mám počítač

INTERNET

výstupy učivo

 komunikuje pomocí internetu

má založenou e-mailovou schránku a 

práce s webovým prohlížečem
práce s e-mailem
přehled vhodných portálů a vyhledávačů
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aktivně s ní pracuje
zná základy komunikace pomocí 
prostředků instant messaging

 vyhledává informace na portálech

zná běžné a známé vyhledávače a 
portály a pracuje s nimi

použití vyhledávače, klíčová slova

přesahy

Do: Z:
OV (7. ročník): Kulturní život a masmédia

176



5.6. Člověk a jeho svět

5.6.1. Člověk a jeho svět

Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 1.- 5. roč.
Obsahové, časové a organizační vymezení vyuč. předmětu:
  Tento předmět je určen pro 1.-5. ročník. Má časovou dotaci: 1r. 2 hodiny, 2.r. 2 hodiny, 3.r. 3 hodiny, 4.r. 3
hodiny, 5. r. 4 hodiny týdně. Výuka probíhá v nedělených třídách.
  Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipovaná pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým ( integrovaným)
obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.
  Tato vzdělávací oblast rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní 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 a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se
seznamují s  místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lodi a vztahy mezi
nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat
a přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci
učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
včetně situací ohrožení, učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při
osvojování poznatků a dovedností v této vzdělávací oblasti se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a
dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
   Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti  je vlastní  prožitek žáků vycházející  z  konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností způsobů jednání a rozhodování. K tomuto významně
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání
jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
   Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a
společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.
  Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je členěn do tématických okruhů :
- Místo , kde žijeme
- Lidé kolem nás
- Lidé a čas
- Rozmanitosti přírody
- Člověk a jeho zdraví

   V tématickém okruhu  Místo,  kde žijeme  se  žáci  učí  na  základě  poznávání  nejbližšího  okolí,  vztahů  a
souvislostí  v  něm,  chápat  organizaci  života  v  rodině,  ve  škole,  v  obci,  ve  společnosti.  Učí  se  do  tohoto
každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v
tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření
přímých zkušeností žáků ( např. v dopravní výchově) . Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem
probudit v žácích kladný vztah k místo jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

   V tématickém okruhu  Lidé kolem nás  si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a
jednání  mezi  lidmi,  uvědomují  si  význam  a  podstatu  pomoci  a  solidarity  mezi  lidmi,  vzájemné  úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu.
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí,
celou společnost nebo i svět ( globální problémy). Celý tematický okruh  tak směřuje k prvotním poznatkům a
dovednostem budoucího občana demokratického státu.

   V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od  známějších událostí v rodině, obci a regionu a
postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků
zájem o minulost,  o  kulturní  bohatství  regionu i  celé  země.   Proto je  důležité,  aby  žáci  mohli  samostatně
vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodina i od lidí v
nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky svých regionálních i specializovaných muzeí,
veřejnou knihovnu atd.

177



   V tématickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě
praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se
využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve
svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

    V tématickém okruhu Člověk a jeho zdraví  žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka
jako živé bytosti,  která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají  zdraví jako stav bio-
psycho-sociální  rovnováhy  života.  Žáci  se  seznamují  s  tím,  jak  se  člověk  vyvíjí  a  mění  od  narození  do
dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských
vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci a
osvojují si bezpečné chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví
jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví
a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že
pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určité role, řeší modelové situace atd.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

      Vzdělávaní v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí  tím, že vede žáka
k:
 

  utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému  zpravování osobního rozpočtu
 orientaci  ve  světě  informací  a  k  časovému  propojování  historických,  zeměpisných  a  kulturních

informací
 rozšiřování  slovní  zásoby  v  osvojovaných  tématech,  k  pojmenování  pozorovaných  skutečností  ve

vlastních projevech, názorech a výtvorech
 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě

respektu  a  společně  vytvořených a  přijatých  nebo obecně uplatňovaných pravidel  soužití,  k  plnění
povinností a společných úkolů

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci v méně
běžných  situacích,  k  bezpečné  komunikaci  prostřednictvím  elektronických  médií,  k  poznávání  a
ovlivňování své jedinečnosti ( možností a limitů )

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorů a k hledání možností aktivního uplatnění
při jejich ochraně

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředím
 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 poznávání podstaty zdraví a příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení
 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích

ohrožení  vlastního  zdraví  a  bezpečnosti  a  bezpečnosti  druhých,  včetně  chování  při  mimořádných
událostech

Výchovné a vzdělávací strategie
směřující k utváření klíčových kompetencí
Učitel -
1. Kompetence k učení
- podněcuje k vyhledávání a třídění informací, jejich pochopení, a systematizaci
- vede k užívání informací v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
- přispívá k rozvoji kritického posuzování výsledků a vyvozování závěrů pro budoucnost
- motivuje k dalšímu studiu a buduje pozitivní vztah k učení
Strategie - frontální, skupinová a individuální výuka
- pozorování, pojmenovávání a porovnávání skutečnosti, její zachycení a hodnocení
- práce s encyklopediemi, časopisy, internetem, mapou
2. Kompetence k řešení problémů
- pěstuje citlivost k vnímání problémových situací, pochopení problému, promýšlení způsobu řešení, ověřování
správnosti řešení
- podněcuje k vyhledávání informací potřebných k řešení problémů, nabádají k vytrvalosti a trpělivosti při řešení
problémů
- přispívá k rozvoji kritického myšlení, podněcuje k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a činy
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Strategie - kladení a řešení problémových otázek
- modelové hry a scénky, pantomima
- otázky na přemýšlení
- didaktické hry
3. Kompetence komunikativní
- podněcuje k formulování a vyjadřování názorů, výstižnému a kultivovanému projevu, skýtá možnost učit se
vhodně argumentovat
- buduje potřebu naslouchat druhým lidem, porozumět jim, vhodně reagovat
- přispívá k využívání a rozvoji komunikativních dovedností
Strategie - vyjadřování děje pantomimou, dramatizací
- hodnocení poznávané skutečnosti ve vlastních výtvorech a názorech
- sledování životních situací a jejich napodobování a rozvíjení v modelových hrách
- výměna zkušeností a zážitků žáků
4. Kompetence sociální a personální
- nabádá ke spolupráci a práci v týmu, k poznávání a přijetí nové role v pracovní činnosti
- buduje tendence oceňovat zkušenosti druhých, respektovat různá hlediska, upevňovat mezilidské vztahy na
základě vzájemné ohleduplnosti a úcty
- nabádá žáky k tomu, aby ovládali a řídili své jednání a chování tak, aby dosáhli sebeúcty a vytvářeli si pozitivní
představy o sobě samých
Strategie - besedy, přednášky s odborníky, návštěvy kulturních akcí
- prezentace vlastních prací
- skupinové práce - hodnocené vlastní práce
5. Kompetence občanské
- nabádá k respektování představ a vnitřních hodnot druhých lidí a budují empatii
- dává prostor k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu
- skýtá možnost seznámit se základními ekologickými souvislostmi a environmentálními problémy
Strategie - vytváření vhodného prostředí pro kladení otázek a porovnávání zkušeností
- nalézání pochopení pro vlastní pohled na objevování světa, osobní problémy a pod.
- spolupráce s rodinou
6. Kompetence pracovní
- směřuje k tomu, aby se žáci naučili bezpečně a účinně používat materiály, nástroje a vybavení, dodržovali
vymezená pravidla, plnili povinnosti a závazky a dbyli přitom na ochranu svého zdraví i zdraví druhých
- povzbuzuje žáka k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje
Strategie - různé činnosti a hry podporující poznávání
- poznávací vycházky
- demonstrační pokusy

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

MÍSTO, KDE ŽIJEME

výstupy Učivo

 vyznačí v jednoduchém plánu 
místo svého bydliště a školy, cestu
na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

 pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě)

domov - prostředí domova,orientace v místě 
bydliště
škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí 
školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa a 
situace
obec, místní krajina - její části, význačné 
budovy

Přesahy

Do:
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
Z:
TV (1. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
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prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana zdraví
PČ(1. ročník): Práce s drobným materiálem,  Pěstitelské práce

LIDÉ KOLEM NÁS

výstupy Učivo

 rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi nimi

 odvodí význam a potřebu 
různých povolání a pracovních 
činností

 projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných 
lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

rodina - postavení jedince v rodině, role členů 
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání
soužití lidí - mezilidské vztahy
chování lidí - pravidla slušného chování
právo a spravedlnost - základní lidská práva a 
práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality

Přesahy

Do: 
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem
Z:
M (1. ročník): jednotky délky,hmotnosti, objemu a času, základní útvary v prostoru

LIDÉ A ČAS

výstupy učivo

 využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

 pojmenuje kulturní či historické 
památky regionu

 uplatňuje elementární poznatky o
sobě, o rodině a činnostech 
člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí;

orientace v čase a časový řád - určování času, 
kalendáře, generace, denní režim,  roční období
současnost a minulost v našem životě - 
předměty denní potřeby, průběh lidského života, 
státní svátky a významné dny
regionální památky
báje, mýty, pověsti - regionální pověsti

přesahy

Do:
M (1. ročník): obor přirozených čísel
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
Z: 
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem
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ROZMANITOST PŘÍRODY

výstupy učivo

 pozoruje, popíše a porovná 
viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích

 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, 
uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

Vesmír a Země - den a noc, roční období
rostliny, houby, živočichové - poznávání, 
význam v přírodě a pro člověka
životní podmínky - počasí
ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody - ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické 
katastrofy
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními 
obdobími a sezonními činnostmi, mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy a ochrana 
před nimi

přesahy

Do:
M (1. ročník): obor přirozených čísel
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem
Z:
ČJ (1. ročník): psaní
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
TV (1. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
PČ(1. ročník): Pěstitelské práce

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

výstupy učivo

uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s 
využitím elementárních znalostí o lidském 
těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví
rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času, uplatňuje základní pravidla 
bezpečného chování tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných
chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 
která je mu nepříjemná; v případě potřeby 
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových
linek
reaguje adekvátně na pokyny dospělých 
při mimořádných událostech

lidské tělo - vývoj jedince
péče o zdraví a zdravý životní styl - denní 
režim, pitný režim, nemoci přenosné a 
nepřenosné, drobné úrazy a poranění, prevence 
nemocí a úrazů, osobní hygiena
osobní bezpečí – krizové situace – vhodná a 
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v 
silničním provozu dopravní značky, předcházení
rizikovým situacím v dopravě a v dopravních 
prostředcích ( bezpečnostní prvky )
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání 
atd.,brutalita a jiné formy násilí v médiích

přesahy

Do:
M (1. ročník): obor přirozených čísel
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TV (1. ročník): - zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické 
využití
TV (1. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (1. ročník): - hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
TV (1. ročník): - bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
Z:
TV (1. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (1. ročník): - zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické 
využití
TV (1. ročník): - hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
TV (1. ročník): - bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
TV (1. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

MÍSTO,KDE ŽIJEME

výstupy učivo

 vyznačí v jednoduchém plánu 
místo svého bydliště a školy, cestu
na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

 pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě)

 rozliší přírodní a umělé prvky v 
okolní krajině a vyjádří různými 
způsoby její estetické hodnoty a 
rozmanitost

domov - prostředí domova, orientace v místě 
bydliště
škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí 
školy, bezpečná cesta do školy- riziková místa a
situace
obec, místní krajina - její části, význačné 
budovy, dopravní síť, poloha v krajině
okolní krajina (místní oblast, region ) - vodstvo 
na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a 
živočichů, vliv krajiny na život lidí , působení 
lidí na krajinu a životní prostředí
naše vlast - domov, krajina
armáda ČR

přesahy

Do:
ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova
Z:
TV (2. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem
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LIDÉ KOLEM NÁS

výstupy učivo

 rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi nimi

 odvodí význam a potřebu 
různých povolání a pracovních 
činností

 projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům

rodina - postavení jedince v rodině, role členů 
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání
soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, 
obchody , firmy, zájmové spolky
chování lidí - pravidla slušného chování, 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality a předcházení konfliktů, vlastnosti 
lidí, principy demokracie
právo a spravedlnost - základní lidská práva a 
práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 
protiprávní jednání
kultura - podoby a projevy kultury, kulturní 
instituce
základní globální problémy - významné 
sociální problémy, nesnášenlivost mezi lidmi,
vlastnictví – příjmy a výdaje domácnosti, 
způsoby placení, úspory

přesahy

Do:
M (2. ročník): obor přirozených čísel
PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem
Z:
M (2. ročník): délka úsečky; jednotky délky, hmotnosti, objemu a jejich převody
M (2. ročník): jednotky času
ČJ (2. ročník): psaní
ČJ (2. ročník): jazyková výchova
ČJ (2. ročník): slohové vyučování

LIDÉ A ČAS

výstupy učivo

 využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

 pojmenuje kulturní či historické 
památky regionu

 uplatňuje elementární poznatky o
sobě, o rodině a činnostech 
člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a 
současnost

orientace v čase a časový řád - určování času, 
čas jako fyzikální veličina, kalendáře, letopočet,
generace, denní režim, roční období
současnost a minulost v našem životě - 
předměty denní potřeby, průběh lidského života,
státní svátky a významné dny
regionální památky - poznávání
báje, mýty, pověsti - seznamování
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přesahy

Do:
M (2. ročník): obor přirozených čísel
ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova
ČJ (2. ročník): slohové vyučování
Z:
M (2. ročník): závislosti a jejich vlastnosti

ROZMANITOST PŘÍRODY

výstupy učivo

 pozoruje, popíše a porovná 
viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích

 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, 
uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

Vesmír a Země - den a noc, roční období
látky a jejich vlastnosti – třídění látek
rostliny, houby, živočichové - znaky života, 
výživa, stavba těla u některých nejznámějších 
druhů, význam v přírodě a pro člověka
životní podmínky - podnebí a počasí
ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody - ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické 
katastrofy
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními 
obdobími a sezonními činnostmi, mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy a ochrana 
před nimi

přesahy

Do:
M (2. ročník): obor přirozených čísel
ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova
HV (2. ročník): Poslechové činnosti
PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem
Z:
ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova,  slohové vyučování
TV (2. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem,  Pěstitelské práce

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

výstupy učivo

 uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně 

lidské tělo - základní stavba a funkce člověka, 
vývoj jedince
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preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském 
těle; projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví

 rozezná nebezpečí různého 
charakteru, využívá bezpečná 
místa pro hru a trávení volného 
času, uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, 
aby neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných

 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby 
požádá o pomoc pro sebe i pro 
jiné ovládá způsoby komunikace 
s operátory tísňových linek

 reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných 
událostech

zdravý životní styl, správná výživa, vhodná 
stavba stravy
péče o zdraví a zdravá výživa - denní režim, 
pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, 
ochrana před infekcemi přenosnými krví 
( hepatitida ),drobné úrazy a poranění, první 
pomoc při drobných poraněních, osobní hygiena
partnerství, manželství, rodičovství – rodina, 
vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní 
vztahy
návykové látky a zdraví – hrací automaty a 
počítače, závislost, odmítání návykových látek,
osobní bezpečí – krizové situace – vhodná a 
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v 
rizikovém prostředí, bezpečné chování v 
silničním provozu,  šikana, týrání, sexuální 
zneužívání a jiné,brutalita a jiné formy násilí v 
médiích

přesahy

Do:
M (2. ročník): obor přirozených čísel
TV (2. ročník): - zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické 
využití
TV (2. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (2. ročník): - hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
TV (2. ročník): - bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
VV (2. ročník): Ověřování komunikačních účinků
PčČ(2. ročník): Práce s drobným materiálem
Z:
ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova
TV (2. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (2. ročník): - zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické 
využití
TV (2. ročník): - hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
TV (2. ročník): - bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
TV (2. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody

185



3. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

MÍSTO, KDE ŽIJEME

Výstupy učivo

 vyznačí v jednoduchém plánu 
místo svého bydliště a školy, 
cestu na určené místo a rozliší 
možná nebezpečí v nejbližším 
okolí

 začlení svou obec (město) do 
příslušného kraje a obslužného 
centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci 
(městě)

 rozliší přírodní a umělé prvky v 
okolní krajině a vyjádří různými 
způsoby její estetické hodnoty a 
rozmanitost

domov - prostředí domova, orientace v místě 
bydliště
škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí 
školy, riziková místa a situace, bezpečná cesta 
do školy
obec, místní krajina - její části, poloha v 
krajině, minulost a současnost obce, význačné 
budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region ) - 
zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině,
rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv 
krajiny na život lidí , působení lidí na krajinu a 
životní prostředí, orientační body a linie,světové
strany
naše vlast - domov, krajina, národ, znak obce
mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, 
grafika, vysvětlivky
armáda ČR

přesahy

Do:
ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova
Z:
ČJ (3. ročník): slohové vyučování
TV (3. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody

LIDÉ KOLEM NÁS

výstupy učivo

 rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků a jiných 
lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

 odvodí význam a potřebu 
různých povolání a pracovních 
činností

rodina - postavení jedince v rodině, role členů 
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání
soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, 
principy demokracie
chování lidí - pravidla slušného chování, 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality, rizikové situace, rizikové chování,
vlastnosti lidí, principy demokracie
právo a spravedlnost - základní lidská práva a 
práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 
protiprávní jednání a korupce
kultura - podoby a projevy kultury, kulturní 
instituce
základní globální problémy - významné 
sociální problémy, problémy konzumní 
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 
problémy přírodního prostředí
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vlastnictví – příjmy a výdaje domácnosti, 
způsoby placení, úspory

přesahy

Do:
M (3. ročník): obor přirozených čísel
Z:
M (3. ročník): závislosti a jejich vlastnosti
M (3. ročník): diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
ČJ (3. ročník): slohové vyučování
ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova
TV (3. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody

LIDÉ A ČAS

výstupy učivo

 využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

 pojmenuje některé rodáky, 
kulturní či historické památky, 
významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo
báje spjaté s místem, v němž žije

 uplatňuje elementární poznatky 
o sobě, o rodině a činnostech 
člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a
současnost

orientace v čase a časový řád - určování času, 
čas jako fyzikální veličina, kalendáře, generace, 
denní režim, roční období
současnost a minulost v našem životě - 
proměny způsobu života, bydlení, předměty 
denní potřeby, průběh lidského života, státní 
svátky a významné dny
regionální památky - péče o regionální 
památky
báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, 
domov, rodný kraj

přesahy

Do: M (3. ročník): obor přirozených čísel
ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova
ČJ (3. ročník): slohové vyučování
Z: ČJ (3. ročník): slohové vyučování

ROZMANITOST PŘÍRODY

výstupy učivo

-pozoruje,popíše a porovná viditelné 
proměny
 v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích
-roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných
 určujících znaků,uvede příklady 

látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny 
látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek 
a měření veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek
voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy 
vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, 
proudění vzduchu, význam pro život
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výskytu
 organismů ve známé lokalitě
-provádí jednoduché pokusy u skupiny 
zná-
 mých látek,určuje jejich společné a 
rozdílné
 vlastnosti a změří základní veličiny 
pomocí
 jednoduchých nástrojů a přístrojů

nerosty a horniny - půda - některé hospodářsky
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik 
půdy a její význam
Vesmír a Země - den a noc, roční období
rostliny, houby, živočichové - znaky života, 
životní potřeby a projevy, průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 
člověka
životní podmínky - rozmanitost podmínek 
života na Zemi, význam ovzduší, vodstva, půd, 
rostlinstva a živočišstva na Zemi, podnebí a 
počasí
rovnováha v přírodě - význam, vzájemné 
vztahy mezi organismy, základní společenstva
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 
- odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické 
katastrofy
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními 
obdobími, sezonními činnostmi, mimořádné 
události spojené s přírodními vlivy a ochrana 
před nimi

Přesahy

Do:
ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova
HV (3. ročník): Poslechové činnosti
Pč (3. ročník): Práce s drobným materiálem

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

výstupy učivo

 uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském 
těle; projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví

 rozezná nebezpečí různého 
charakteru, využívá bezpečná 
místa pro hru a trávení volného 
času, uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, 
aby neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných

 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne 

lidské tělo -životní potřeby člověka, základní 
stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a
ženou, vývoj jedince
zdravý životní styl
péče o zdraví - denní režim, správná výživa, 
výběr a způsob uchovávání potravin, vhodná 
skladba stravy, pitný režim,
nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví ( hepatitidy, 
HIV/AIDS ), drobné úrazy a poranění, první 
pomoc při drobných poraněních, prevence 
nemocí a úrazů, osobní,  intimní a duševní 
hygiena
partnerství, manželství, rodičovství, základy 
sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 
partnerské vztahy, osobní vztahy
návykové látky a zdraví - odmítání 
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komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby 
požádá o pomoc pro sebe i pro 
jiné, ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek

 reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných 
událostech

návykových látek, hrací automaty a počítače, 
závislost
osobní bezpečí – krizové situace, vhodná a 
nevhodná místa pro hru,bezpečné chování v 
rizikovém prostředí, bezpečné chování v 
silničním provozu, opravní značky, předcházení 
rizikovým situacím v dopravě a v dopravních 
prostředcích ( bezpečnostní prvky ) krizové 
situace - šikana, týrání, sexuální a jiné 
zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v 
médiích

Přesahy

Do: M (3. ročník): obor přirozených čísel
ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova
TV (3. ročník): - bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
TV (3. ročník): - hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
TV (3. ročník): - zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické 
využití
TV (3. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
Z: ČJ (3. ročník): slohové vyučování
AJ (3. ročník): tematické okruhy
HV (3. ročník): Hudebně pohybová činnost
PČ (3. ročník): Příprava pokrmů
TV (3. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (3. ročník): - zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické 
využití
TV (3. ročník): - hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
TV (3. ročník): - bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV

4. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

MÍSTO, KDE ŽIJEME

výstupy učivo

 určí světové strany v přírodě i 
podle mapy,orientuje se podle 
nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pobytu a pohybu v 
přírodě

 vyhledává typické regionální 
zvláštnosti přírody, osídlení, 

domov - prostředí domova, orientace v místě 
bydliště
škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí 
školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa a 
situace
obec (město ), místní krajina - její části, 
poloha v krajině, minulost a současnost obce 
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hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí 
jejich význam z hlediska 
přírodního historického, 
politického,správního a 
vlastnického

 rozlišuje hlavní orgány státní 
moci a některé jejich zástupce, 
symboly našeho státu a jejich 
význam

 určí a vysvětlí polohu svého 
bydliště a pobytu vzhledem ke 
krajině

( města) , význačné budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region ) - 
zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině,
orientační body a linie, světové strany
naše vlast - domov, krajina, národ, základy 
státního zřízení a politického systému ČR, státní
symboly
mapy obecně zeměpisné a tématické - obsah, 
grafika, vysvětlivky
armáda ČR

přesahy

Do:ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
Z: ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova; ČJ (4. ročník): slohové vyučování
TV (4. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody

LIDÉ A ČAS

Výstupy učivo

 pracuje s časovými údaji a 
využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a 
mezi jevy

 rozeznává současné a minulé a 
orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik   

  srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem 
území v minulosti a současnosti s 
využitím regionálních specifik

orientace v čase a časový řád -  dějiny jako 
časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 
generace,
současnost a minulost v našem životě - 
proměny způsobu života, bydlení, předměty 
denní potřeby, průběh lidského života
regionální památky - péče o památky
báje, mýty, pověsti - minulost kraje a 
předků,domov, vlast, rodný kraj

Přesahy

Do:
M (4. ročník): obor přirozených čísel
M (4. ročník): jednotky
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova

Z:
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova

LIDÉ KOLEM NÁS
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výstupy učivo

 orientuje se v základních 
formách vlastnictví,používá 
peníze v běžných situacích

 orientuje se v základních 
formách vlastnictví, používá 
peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácení peněz

 rozlišuje základní rozdíly mezi 
lidmi, obhájí a odůvodní své 
názory, připustí svůj omyl a 
dohodne se na společném 
postupu a řešení

 vyjádří na základě vlastních 
zkušeností základní vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci 
a dívkami, v rodině, v 
obci(městě)



vlastnictví - soukromé, osobní,rozpočet, příjmy 
a výdaje domácností, způsoby placení, úspory
rodina- postavení jedince v rodině, role členů 
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání
chování lidí- vlastnosti lidí, pravidla slušného 
chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání 
vlastní emocionality, rizikové situace, rizikové 
chování, předcházení konfliktům
 

přesahy

Do:
M (4. ročník): obor přirozených čísel
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
Z:
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
ČJ (4. ročník): slohové vyučování
Pč (4. ročník): Příprava pokrmů

ROZMANITOST PŘÍRODY

výstupy učivo

 objevuje a zjišťuje propojenost 
prvků živé a neživé přírody, 
princip rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi 
konečným vzhledem přírody a 
činností člověka

 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, 
zdůvodní podstatné vzájemné 
vztahy mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí

 zhodnotí některé konkrétní 
činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat

látky a jejich vlastnosti -  od suroviny k 
výrobku
nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik 
půdy a její význam
rovnováha v přírodě - význam, vzájemné 
vztahy mezi organismy, základní společenstva
ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 
životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 
likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické
katastrofy
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy 
vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, 
proudění vzduchu, význam pro život
vesmír a Země- sluneční soustava, den a noc, 
roční období
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 založí jednoduchý pokus, 
naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu

 stručně charakterizuje specifické 
přírodní jevy a z nich vyplývající 
rizika vzniku mimořádných 
událostí

rizika v přírodě- rizika spojená s ročními 
obdobími a sezonními činnostmi,mimořádné 
události, způsobené přírodními vlivy a ochrana 
před nimi

přesahy

Do:
M (4. ročník): jednotky
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
Z:
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
AJ (4. ročník): tematické okruhy

PČ (4. ročník): Práce s drobným materiálem
PČ (4. ročník): Pěstitelské práce
TV (4. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

výstupy učivo

 rozlišuje jednotlivé etapy 
lidského života a orientuje se ve 
vývoji dítěte po jeho narození

 účelně plánuje svůj čas pro učení,
práci, zábavu a odpočinek podle 
vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob

 uplatňuje účelné způsoby 
chování v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné 
události,vnímá dopravní situaci, 
správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své 
chování jako chodec a cyklista

 uplatňuje základní dovednosti a 
návyky související s podporou 
zdraví a jeho preventivní 
ochranou

 rozpozná život ohrožující 
zranění,ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc

 předvede v modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby 

péče o zdraví, zdravý životní styl- denní 
režim,správná výživa, výběr a způsoby 
uchovávání potravin, vhodná skladba 
stravy,pitný režim, nemoci přenosné a 
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými
krví (hepatitida, HIV/AIDS),drobné úrazy a 
poranění,prevence nemocí a úrazů, první pomoc
při drobných poraněních,osobní, intimní a 
duševní hygiena, osobní, intimní a duševní 
hygiena
partnerství, manželství, rodičovství- základy 
sexuální výchovy, rodina, vztahy v rodině, 
partnerské vztahy, osobní vztahy
návykové látky a zdraví -návykové látky, hrací
automaty a počítače-závislost, odmítání 
návykových látek
osobní bezpečí, krizové situace, vhodná a 
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v 
rizikovém prostředí-  bezpečné chování v 
silničním provozu, dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky),šikana,týrání,sexuální a jiné 
zneužívání,brutalita a jiné formy násilí v 
médiích  
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odmítání návykových látek přivolání pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví- služby odborné 
pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob 
volání na tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 
spojená- postup v případě ohrožení (varovný 
signál, evakuace, zkouška sirén), požáry 
(příčiny a prevence vzniku požáru, ochrana a 
evakuace při požáru), integrovaný záchranný 
systém

Přesahy

Do: ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
TV (4. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
Z: TV (4. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (4. ročník): - hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
TV (4. ročník): - zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické 
využití
TV (4. ročník): - příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po 
zátěži, napínací a protahovací cvičení
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
TV (4. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
TV (4. ročník): - bruslení - hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích

5. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ

MÍSTO, KDE ŽIJEME

Výstupy Učivo

 určí a vysvětlí polohu svého 
bydliště a pobytu vzhledem ke 
krajině a státu

 rozlišuje mezi náčrty, plány a 
základními typy map, vyhledává 
jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na 
mapách naší republiky,Evropy a 
polokoulí

 zprostředkuje ostatním 
zkušenosti,zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob 
života a přírodu v naší vlasti i v 
jiných zemích

regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, 
surovinové zdroje, výroba,služby a obchod
naše vlast - domov, krajina, národ, základy 
státního zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly,armáda ČR
Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, 
cestování
mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, 
grafika, vysvětlivky

obrana státu – odpovědnost za obranu státu, 
povinnost podílet se na obraně státu,
ozbrojené síly České republiky – členění 
ozbrojených sil a hlavní úkoly Armády České 
republiky,
ozbrojené síly České republiky a vrchní velitel 
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 rozlišuje hlavní orgány státní 
moci a některé jejich 
zástupce,symboly našeho státu a 
jejich význam

• objasní pojem obrana státu a 
uvede, které subjekty se podílejí 
na obraně státu

• objasní pojem ozbrojené síly 
České republiky a uvede, kdo je 
vrchním velitelem ozbrojených 
sil ČR

• vysvětlí členění ozbrojených sil 
České republiky

• uvede příklady použití 
ozbrojených sil České republiky

• uvede hlavní úkoly Armády 
České republiky

• pozná vojáka Armády České 
republiky a rozliší ho od 
příslušníka jiného ozbrojeného 
bezpečnostního nebo 
záchranného sboru.

ozbrojených sil České republiky,
voják Armády České republiky, uniformy, 
vojenská technika.

Přesahy

Do: M (5. ročník): obor přirozených čísel; ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
AJ (5. ročník): základní dramatické struktury a typy vět; Inf (5. ročník): Internet
Z:
Inf (5. ročník): Internet; M (5. ročník): diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova; ČJ (5. ročník): slohové vyučování
TV (5. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody; Aj (5. ročník): tematické 
okruhy

LIDÉ KOLEM NÁS

výstupy Učivo

 orientuje se v základních 
formách vlastnictví, používá 
peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy

 rozlišuje základní rozdíly mezi 
lidmi, obhájí a odůvodní své 
názory, připustí svůj omyl a 
dohodne se na společném 
postupu a řešení

 rozpozná ve svém okolí chování a
jednání, která se už tolerovat 

vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, 
společné, hmotný a nehmotný majetek, 
rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, 
hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky
rodina- postavení jedince v rodině,role členů 
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání
soužití lidí- mezilidské vztahy, komunikace, 
principy demokracie, obchod, firmy, zájmové 
spolky, politické strany, církve, pomoc 
nemocným, sociálně slabým, společný 
„evropský dům“
chování lidí- vlastnosti lidí, pravidla slušného 
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nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo 
demokratické principy

 poukáže v nejbližším 
společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti 
zlepšení životního prostředí 
města

chování, ohleduplnost, etické zásady, ovládání 
vlastní emocionality, rizikové situace, rizikové 
chování, předcházení konfliktům
právo a spravedlnost- základní lidská práva a 
práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana 
občanů a majetku včetně nároků na reklamaci, 
soukromého vlastnictví, duševních hodnot
kultura- podoby a projevy kultury, kulturní 
instituce, masová kultura a subkultura
základní globální problémy- významné 
sociální problémy, problémy konzumní 
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 
problémy přírodního prostředí

Přesahy

Do: M (5. ročník): obor přirozených čísel; ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
Z: ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova; ČJ (5. ročník): slohové vyučování
AJ (5. ročník): tematické okruhy

LIDÉ A ČAS

Výstupy Učivo

 využívá archivů, knihoven, 
sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti ,zdůvodní 
základní význam chráněných 
částí přírody,movitých i 
nemovitých kulturních památek

 objasní historické důvody pro 
zařazení státních svátků a 
významných dnů

 pracuje s časovými údaji a 
využívá jich k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy

 rozeznává současné a minulé a 
orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik

orientace v čase a časový řád - určování času, 
čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový 
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, 
denní režim, roční období
současnost a minulost v našem životě - 
proměny způsobu života, bydlení, předměty 
denní potřeby, průběh lidského života, státní 
svátky a významné dny
regionální památky - péče o památky, lidé a 
obory zkoumající minulost
báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, 
domov, vlast, rodný kraj

Přesahy

Do: M (5. ročník): obor přirozených čísel; M (5. ročník): zápis čísla v desítkové soustavě, 
číselná osa; ČJ (5. ročník): psaní; ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova; Inf (5. ročník): 
Internet
Z: ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova; Aj (5. ročník): tematické okruhy
AJ (5. ročník): čas
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ROZMANITOST PŘÍRODY

Výstupy Učivo

 vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o Zemi 
jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním 
ročních období

 objevuje a zjišťuje propojenost 
prvků živé a neživé přírody, 
princip rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi 
konečným vzhledem přírody a 
činností člověka

 porovnává na základě 
pozorování základní projevy 
života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, 
využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy

 zhodnotí některé konkrétní 
činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat

 založí jednoduchý pokus, 
naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu

 stručně charakterizuje specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající 
rizika vzniku mimořádných 
událostí, v modelové situaci 
prokáže schopnost se účinně 
chránit

voda, vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, 
oběh vody v přírodě, vlastnosti,složení, 
proudění vzduchu, význam pro život
Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, 
roční období
rostliny, houby, živočichové - znaky života, 
životní potřeby a projevy, průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 
člověka
životní podmínky - rozmanitost podmínek 
života na Zemi, význam ovzduší, vodstva, půd, 
rostlinstva a živočišstva na Zemi, podnebí a 
počasí
ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 
životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 
likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické
katastrofy
rizika v přírodě- rizika spojená s ročními 
obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy a ochrana 
před nimi

Přesahy

Do: M (5. ročník): obvod a obsah obrazce; M (5. ročník): obor přirozených čísel
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
Z: ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
TV (5. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
AJ (5. ročník): tematické okruhy; AJ(5. ročník): čas

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Výstupy Učivo

 využívá poznatků o lidském těle 
k vysvětlení základních funkcí 
jednotlivých orgánových soustav 

lidské tělo – stavba těla, základní funkce a 
projevy, životní potřeby člověka, pohlavní 
rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské 
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a podpoře vlastního zdravého 
způsobu života

 rozlišuje jednotlivé etapy 
lidského života a orientuje se ve 
vývoji dítěte před a po jeho 
narození

 uplatňuje účelné způsoby 
chování v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události,
vnímá dopravní situaci, správně 
ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své 
chování jako chodec a cyklista

 předvede v modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek

 uplatňuje základní dovednosti a 
návyky související s podporou 
zdraví a jeho preventivní 
ochranou

 rozpozná život ohrožující 
zranění,ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc

 uplatňuje ohleduplné chování k 
druhému pohlaví a orientuje se v 
bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci 
a děvčaty v daném věku

reprodukce, vývoj jedince
péče o zdraví - denní režim,,zdravý životní styl,
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání 
potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, 
nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, 
HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,prevence 
nemocí a úrazů,první pomoc, úrazová zábrana 
při drobných poraněních, osobní, intimní a 
duševní hygiena
návykové látky a zdraví – návykové látky, 
hrací automaty a počítače, závislost, odmítání 
návykových látek
osobní bezpečí – krizové situace,bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek bezpečné chování v 
silničním provozu, dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím v dopravě a 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)  
šikana, týrání, sexuální a jiné 
zneužívání ,brutalita a jiné formy násilí v 
médiích
přivolání pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví- služby odborné 
pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob 
volání na tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 
spojená- postup v případě ohrožení (varovný 
signál, evakuace, zkouška sirén), požáry 
(příčiny a prevence vzniku požáru, ochrana a 
evakuace při požáru ), integrovaný záchranný 
systém

Přesahy

Do: ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
TV (5. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
Z: ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
ČJ (5. ročník): slohové vyučování
TV (5. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (5. ročník): - příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po 
zátěži, napínací a protahovací cvičení
TV (5. ročník): - zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; 
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické 
využití
TV (5. ročník): - hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
TV (5. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
TV (5. ročník): - bruslení - hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích
AJ(5. ročník): tematické okruhy
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5.7. Člověk a příroda

5.7.1. Fyzika

Vyučovací předmět: Fyzika
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika v RVP ZV. Integruje 
průřezové téma Environmentální výchova. Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je 
osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání 
světa, ve kterém žijeme.
Časové vymezení předmětu:
Fyzika je realizována jako povinný předmět pro žáky 7.-9.roč. Při laboratorních úlohách je 
třída dělena na 2 skupiny.
Časové dotace:
- 7.tř. 2 hodiny
- 8.tř. 2 hodina
- 9.tř. 2 hodiny
Organizační vymezení předmětu:
Předmět Fyzika je převážně vyučován v učebně fyziky. Výuka je doplňována exkurzemi. 
Během studia se mohou žáci každoročně zúčastnit fyzikální olympiády.
Výchovné a vzdělávací cíle:
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívají učitelé následující metody a formy 
práce:
Kompetence k učení:
Učitel:
- zadává úkoly a referáty tak, aby žáci využívali různé druhy studijních materiálů (učebnice, 
encyklopedie, časopisy, internet, sbírky úloh apod.) a získané informace dokázali roztřídit a 
kriticky zhodnotit
- zařazuje do výuky pozorování fyzikálních objektů, demonstrační a frontální pokusy a 
vyžaduje jejich vyhodnocení
- při řešení příkladů dbá na správný a přehledný zápis
- zařazuje motivační úlohy a reálné příklady z praxe
- upozorňuje na souvislost fyziky a ostatních přírodních věd
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
- podněcuje žáky k odhalování výsledku a ke zhodnocení, zda dosažený výsledek je reálný
- vyžaduje fyzikální rozbor situace a zdůvodnění zvoleného postupu
- podporuje žáky v hledání různých cest k vyřešení problému
- učí žáky rozlišit fyzikální model od reality a posoudit, kdy jde použitím tohoto modelu 
danou situaci zjednodušit
- využívá chyb žáků k odstranění nesprávných postupů
Kompetence komunikativní:
Učitel:
- dbá, aby žáci jasně a srozumitelně formulovali své myšlenky v ústním i písemném projevu
- podněcuje žáky k tomu, aby se nebáli vylovit svůj názor
- zadává úlohy, které vyžadují různé zdroje informací, využití tabulek, grafů
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
- zařazuje do výuky práci ve dvojicích a malých skupinách
- při laboratorních cvičeních sleduje a hodnotí vzájemnou spolupráci žáků ve skupině
- vyžaduje dodržování stanovených pravidel a zásad bezpečnosti práce
Kompetence občanské:
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Učitel:
- důsledně kontroluje plnění uložených úloh
- využívá domácí přípravu žáků ve vyučovacích hodinách
- kladným hodnocením a povzbuzováním podporuje snahu žáků
- orientačním zkoušením a testy ověřuje soustavnou přípravu žáků na výuku
- zadává referáty a projekty, které se týkají aktuálního dění ve světě, ochrany životního 
prostředí a ekologie
Kompetence pracovní:
Učitel:
- dbá na dodržování vymezených pravidel při používání školních pomůcek a elektrických 
přístrojů
- při každé praktické činnosti žáků vyžaduje dodržování předepsaných postupů

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

PRIMA - 6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

LÁTKY A TĚLESA

Výstupy učivo

 změří vhodně zvolenými měřidly 
některé důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa

 uvede konkrétní příklady jevů 
dokazujících, že se částice látek 
neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

 předpoví, jak se změní délka či objem
tělesa při dané změně jeho teploty

- měřené veličiny - délka, objem, hmotnost, 
teplota a její změna, čas
- složení látek, atomy a molekuly
- skupenství látek - souvislost skupenství látek
s jejich částicovou stavbou; difúze

přesahy

Do:
Ch (8. ročník): Částicové složení látek a chemické prvky
Z: M (6. ročník): Desetinná čísla
M (6. ročník): Zlomky
Ch (8. ročník): Směsi

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

výstupy učivo

 porozumí složení atomu a vzniku 
iontu

 aplikuje elektrování těles na 
dostupných tělesech

 sestaví jednoduchý elektrický obvod

- model atomu, ionty
- elektrování těles
- jednoduchý elektrický obvod

přesahy

Do: 
Z: 
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MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

výstupy učivo

 rozlišuje látky podle magnetických 
vlastností

 určí póly magnetu
 nakreslí indukční čáry magnetického 

pole, aplikuje tento poznatek na 
magnetické pole Země

- magnety
- póly magnetu
- magnetické pole, magnetizace látky
- magnetické pole Země

přesahy

Do: Z (6. ročník): Stavba Země
Z: D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby

SEKUNDA - 7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

LÁTKY A TĚLESA

Výstupy učivo

 využívá s porozuměním vztah mezi 
hustotou, hmotností a objemem při 
řešení praktických problémů

- hustota látky
- výpočet hmotnosti tělesa

přesahy

Do:
Z: M (6. ročník): Desetinná čísla
M (6. ročník): Zlomky
Ch (8. ročník): Směsi

POHYB TĚLES - SÍLY

výstupy učivo

 rozhodne, jaký druh pohybu těleso 
koná vzhledem k jinému tělesu

 využívá s porozuměním při řešení 
problémů a úloh vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem u rovnoměrného 
pohybu těles

 změří velikost působící síly
 určí v konkrétní jednoduché situaci 

druhy sil působících na těleso, jejich 
velikosti, směry a výslednici

 využívá Newtonovy zákony pro 
objasňování či předvídání změn 
pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých 
situacích

 aplikuje poznatky o otáčivých 
účincích síly při řešení praktických 
problémů

- pohyby těles - pohyb rovnoměrný a 
nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý
- gravitační pole a gravitační síla - přímá 
úměrnost mezi gravitační silou a hmotností 
tělesa
- tlaková síla a tlak - vztah mezi tlakovou 
silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla 
působí
- třecí síla - smykové tření, ovlivňování 
velikosti třecí síly v praxi
- výslednice dvou sil stejných a opačných 
směrů
- Newtonovy zákony - první, druhý 
(kvalitativně), třetí
- rovnováha na páce a pevné kladce
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přesahy

Do: Z (6. ročník): Země a vesmír
Z: M (8. ročník): Lineární rovnice; D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby
M (9. ročník): Funkce

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN

Výstupy učivo

 využívá poznatky o zákonitostech 
tlaku v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů

 předpoví z analýzy sil působících na 
těleso v klidné tekutině chování tělesa
v ní

- Pascalův zákon - hydraulická zařízení
- hydrostatický a atmosférický tlak - 
souvislost mezi hydrostatickým tlakem, 
hloubkou a hustotou kapaliny; souvislost 
atmosférického tlaku s některými procesy v 
atmosféře
- Archimédův zákon - vztlaková síla; 
potápění, vznášení se a plování těles v 
klidných tekutinách

přesahy

Do:
Z (6. ročník): Fyzicko-geografická sféra
Z:
M (8. ročník): Lineární rovnice

TERCIE - 8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ENERGIE

výstupy učivo

 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu 
energie těles

 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 a úloh

 určí v jednoduchých případech teplo 
přijaté či odevzdané tělesem

 zhodnotí výhody a nevýhody 
využívání různých energetických 
zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí

- formy energie - pohybová a polohová 
energie; vnitřní energie; elektrická energie a 
výkon; výroba a přenos elektrické energie; 
jaderná energie, štěpná reakce, jaderný 
reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před 
radioaktivním zářením
- přeměny skupenství - tání a tuhnutí, 
skupenské teplo tání; vypařování a kapalnění; 
hlavní faktory ovlivňující vypařování a 
teplotu varu kapaliny
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

pokrytí průřezových témat

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
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 Základní podmínky života

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí

přesahy

Do: Z (8. ročník): ČR hospodářství
Z: M (8. ročník): Lineární rovnice; D (8. ročník): Modernizace společnosti
Ch (8. ročník): Částicové složení látek a chemické prvky

ZVUKOVÉ DĚJE

Výstupy učivo

 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 
a kvalitativně analyzuje příhodnost 
daného prostředí pro šíření zvuku

 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní 
prostředí

- Vlastnosti zvuku - látkové prostředí jako 
podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost šíření 
zvuku
v různých prostředích; odraz zvuku na 
překážce, ozvěna; pohlcování zvuku; výška 
zvukového
tónu

Přesahy

Z: HV (8. ročník): Instrumentální činnost; HV (9. ročník): Poslechová činnost

ATOMY A ZÁŘENÍ, OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTI

Výstupy učivo

 zná stavbu atomového jádra
 vyjmenuje druhy jaderného záření a 

uvede možnosti využití
 zná škodlivé účinky radioaktivního 

záření
 uvědomuje si zásady ochrany života a

zdraví při radiační havárii

- jádro atomu
- radioaktivita
- využití radioaktivity
- jaderná energetika
- škodlivé účinky jaderného záření
- ochrana proti radioaktivnímu záření

Přesahy

Do: Ch (8. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací
Z: Ch (8. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací

KVARTA - 9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE

Výstupy učivo

 Sestaví podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma 
reálného obvodu

 rozliší stejnosměrný proud od 
střídavého a změří elektrický proud a 
napětí

 rozliší vodič, izolant a polovodič na 

- elektrický obvod - zdroj napětí, spotřebič, 
obvodové prvky
- elektrický proud
- elektrické napětí
- Ohmův zákon
- elektrický odpor vodiče
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základě analýzy jejich vlastností
 využívá Ohmův zákon pro část 

obvodu při řešení praktických 
problémů

 využívá prakticky poznatky o 
působení magnetického pole na 
magnet a cívku s proudem o vlivu 
změny magnetického pole v okolí 
cívky na vznik indukovaného napětí v
ní

 zapojí správně polovodičovou diodu
 využívá zákona o přímočarém šíření 

světla ve stejnorodém optickém 
prostředí a zákona odrazu světla při 
řešení problémů a úloh

 rozhodne ze znalosti rychlostí světla 
ve dvou různých prostředích, zda se 
světlo bude lámat ke kolmici či od 
kolmice, a využívá této skutečnosti 
při analýze průchodu světla čočkami

- spojování rezistorů
- práce a výkon elektrického proudu
- magnetické pole cívky s proudem
- cívka ve vnějším magnetickém poli
- elektromagnetická indukce
- střídavý proud
- transformátor
- struktura a vlastnosti polovodičů
- přechod PN, dioda
- vlastnosti světla - zdroje světla; rychlost 
světla ve vakuu a v různých prostředích; stín, 
zatmění Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem 
na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle 
(kvalitativně); zobrazení lomem tenkou 
spojkou a rozptylkou (kvalitativně); rozklad 
bílého světla hranolem

Přesahy

Do: Z (6. ročník): Země a vesmír
Z: M (8. ročník): Lineární rovnice; M (9. ročník): Goniometrické funkce
PČ (9. ročník): elektroinstalace; PČ (9. ročník): základy elektroniky
PČ (9. ročník): elektrické spotřebiče v domácnosti

VESMÍR

výstupy učivo

 objasní (kvalitativně) pomocí 
poznatků o gravitačních silách pohyb 
planet kolem Slunce a měsíců planet 
kolem planet

 odliší hvězdu od planety na základě 
jejich vlastností

- sluneční soustava - její hlavní složky; 
měsíční fáze
- hvězdy - jejich složení

přesahy

Do:
Z (6. ročník): Země a vesmír

5.7.2. Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
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Vyučovací předmět Chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje 
okruh problémů spojených se zkoumáním přírody.
Vyučovací předmět je určen žákům 8. a 9. ročníku a časovou dotaci má dvě hodiny týdně.
Vyučovací předmět přináší základní poznatky o vlastnostech látek a jejich chemických 
přeměnách. Zabývá se prvky a jejich sloučeninami, tvorbou chemického názvosloví, 
chemickými reakcemi. Žáci se také učí práci s laboratorní technikou, bezpečnosti při práci a 
určování vlastností látek pomocí chemických pokusů.
Vyučovací předmět Chemie obsahuje témata : Pozorování, pokus a bezpečnost práce; Směsi; 
Částicové složení látek a chemické prvky; Chemické reakce; Anorganické sloučeniny; 
Organické sloučeniny; Chemie a společnost. Do vzdělávacího obsahu je také zařazeno 
průřezové téma Environmentální výchova ( v souvislosti se základními podmínkami života a 
životním prostředím). V průběhu roku jsou zařazeny laboratorní práce ( minimálně pět).
Výuka probíhá převážně v učebně chemie, pokusy a pozorování žáci provádí v chemické 
laboratoři.
Vyučovací předmět vede žáka k dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, 
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních 
jevů, analyzovat výsledky ověřování a vyvozovat závěry. Žáci se učí zkoumat příčiny 
přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, učí se vysvětlovat pozorované jevy a řešit
praktické problémy.

Výchovné a vzdělávací strategie
-------------------------------------------------------
V předmětu chemie využíváme pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence výchovné a 
vzdělávací postupy, které žákům umožňují:
Kompetence k učení
- vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je propojovat, systematizovat a 
efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě;
- samostatně nebo ve spolupráci s ostatními žáky systematicky pozorovat chemické procesy, 
vlastnosti látek, výsledky svých pozorování zpracovávat, vyhodnocovat a dále využívat pro 
své vlastní učení
- samostatně nebo ve spolupráci s ostatními žáky provádět experimenty, které umožňují 
ověřovat, potvrzovat vyslovované hypotézy nebo které budou sloužit jako základ pro 
odhalování chemických zákonitostí
- vyslovovat v diskusích hypotézy o chemické podstatě pozorovaných jevů či jejich průběhu
- poznávat souvislosti chemického zkoumání s ostatními, v první řadě přírodovědně 
zaměřenými, oblastmi zkoumání
Kompetence k řešení problémů
- rozpoznávat problémy v průběhu vzdělávání při využití všech metod a prostředků, jež má v 
daném okamžiku k dispozici (metody pozorování, experimentování, matematické prostředky 
apod.)
- vyjadřovat nebo formulovat problém, který objeví při jejich chemickém vzdělávání
- ověřovat prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikovat při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací
- samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, korigovat chybná řešení
Kompetence komunikativní
- využívat informační a komunikační prostředky
- poznávat základní symboly a značky související s chemickou tématikou
- formulovat vlastní názory a myšlenky týkající se životního prostředí
Kompetence sociální a personální
- účinně spolupracovat ve dvojici nebo ve skupině zvlášť při různých pokusech a ověřování 
vlastností látek
- efektivně spolupracovat na řešení problémů, respektovat různé názory
Kompetence občanské
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- rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytovat dle svých možností účinnou 
pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 
člověka
- chápat svoje práva a povinnosti související se životním prostředím a péčí o něj
Kompetence pracovní
- používat bezpečně a účinně vhodné pracovní postupy, přístroje a pomůcky
- zpracovat protokol o průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformulovat v nich 
závěry, k nimž dospěl
- dodržovat pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální práci, 
ale i v běžném životě
- umět poskytnout první pomoc při úrazu v laboratoři

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

výstupy učivo

 určí společné a rozdílné 
vlastnosti látek

 pracuje bezpečně s vybranými 
dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost 
vybraných dostupných látek, se 
kterými zatím pracovat nesmí

vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti 
a stav látek
zásady bezpečné práce - ve školní laboratoři i v 
běžném životě
nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-věty, 
varovné značky a jejich význam
mimořádné události - havárie chemických 
provozů, úniky nebezpečných látek

přesahy

Z: D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby

SMĚSI

Výstupy učivo

 rozlišuje směsi a chemické látky
 vypočítá složení roztoků, 

připraví prakticky roztok 
daného složení

 vysvětlí základní faktory 
ovlivňující rozpouštění pevných 
látek

 navrhne postupy a prakticky 
provede oddělování složek směsí 
o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v 
praxi

 rozliší různé druhy vody a uvede 
příklady jejich výskytu a použití

 uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu v pracovním 

směsi - různorodé, stejnorodé roztoky; 
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; 
koncentrovanější, nasycený a nenasycený 
roztok;
vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné 
složky na rychlost rozpouštění do roztoku; 
oddělování složek směsí ( usazování, filtrace, 
destilace, krystalizace, sublimace)
voda - destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné 
vody; čistota vody
vzduch - složení, čistota ovzduší, ozónová 
vrstva

205



prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní 
opatření a způsoby likvidace 
znečištění

přesahy

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY

výstupy učivo

 - používá pojmy atom a molekula
ve správných souvislostech

 - rozlišuje chemické prvky a 
chemické sloučeniny a pojmy 
užívá ve správných souvislostech

 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná 
vybrané kovy a nekovy a usuzuje
na jejich možné vlastnosti

částicové složení látek - molekuly, atomy, 
atomové jádro, protony, neutrony, elektronový 
obal a jeho změny v chemických reakcích, 
elektrony
prvky - názvy, značky, vlastnosti a použití 
vybraných prvků, skupiny a periody v 
periodické soustavě chemických prvků; 
protonové číslo
chemické sloučeniny - chemická vazba
názvosloví jednoduchých anorganických 
sloučenin

Přesahy

Do: F (7. ročník): Látka a těleso
Z:F (7. ročník): Látka a těleso; D (8. ročník): Modernizace společnosti

CHEMICKÉ REAKCE

Výstupy učivo

 rozliší výchozí látky a produkty 
chemických reakcí, uvede 
příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí, provede 
jejich klasifikaci a zhodnotí 
jejich využívání

 přečte chemické rovnice a umí je 
správně upravit pomocí 
stechiometrických koeficientů

chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, 
chemické rovnice, úprava chemických rovnic
látkové množství, molární hmotnost
klasifikace chemických reakcí, slučování, 
rozklad, neutralizace

přesahy

ANORGANICKÉ SLOUČENINY

výstupy učivo

 umí napsat vzorec a název oxidů,
kyselin, hydroxidů a solí

 porovná vlastnosti a použití 

oxidy - názvosloví, vlastnosti a použití 
vybraných prakticky významných oxidů
kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost 
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vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a posoudí vliv 
významných zástupců těchto 
látek na životní prostředí

 vysvětlí vznik kyselých dešťů, 
uvede jejich vliv na životní 
prostředí a uvede opatření, 
kterými jim lze předcházet

 orientuje se na stupnici pH, 
změří reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým 
papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace v praxi

roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití 
vybraných prakticky významných kyselin a 
hydroxidů
soli kyslíkaté a bezkyslíkaté - vlastnosti, použití 
vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, 
vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných halogenidů - solí

přesahy

Do: Př (9. ročník): Neživá příroda
Z: Př (9. ročník): Základy ekologie

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

Výstupy učivo

 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s 
únikem nebezpečných látek

 pozná nebezpečí havárie a zná 
zásady ochrany

 zná zásady ochrany života a 
zdraví při radiační havárii

Výbušné, hořlavé a jedovaté látky
Havárie s únikem nebezpečných látek, výstražné
symboly a tabulky, signál sirén
Rady pro případ havárie s únikem nebezpečných
látek
Radiační havárie, varování, ukrytí, ochrana před
radiačním zářením

přesahy

Do:
OV (8. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací III
F (8. ročník): Ochrana člověka za mimořádných okolnosti
Z:
OV (7. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací II
F (8. ročník): Ochrana člověka za mimořádných okolnosti
OV (8. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací III

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

CHEMICKÉ REAKCE

Výstupy učivo

 přečte chemické rovnice a s 
užitím zákona zachování 
hmotnosti vypočítá hmotnost 
výchozí látky nebo produktu

 rozliší endotermickou a 
exotermickou reakci

 pozná redoxní reakci, pomocí 

chemické reakce - látkové množství, molární 
hmotnost, výpočty z rovnic
klasifikace chemických reakcí - reakce 
exotermické a endotermické
faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí -
teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek,
chemie a elektřina - výroba elektrického proudu 
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řady kovů určí správně průběh 
reakcí kovů s kyselinami

 aplikuje poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

chemickou cestou
redoxní reakce - řada kovů a vodíku

přesahy

Do: M (7. ročník): Zlomky

ORGANICKÉ SLOUČENINY

Výstupy učivo

 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 
uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití

 zhodnotí využívání fosilních paliv
a vyráběných paliv jako zdrojů 
energie a uvede příklady 
produktů průmyslového 
zpracování ropy

 rozliší vybrané deriváty 
uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití

 orientuje se ve výchozích látkách 
a produktech fotosyntézy a 
koncových produktů 
biochemického zpracování, 
především bílkovin, tuků a 
sacharidů

 určí podmínky postačující pro 
aktivní fotosyntézu

 uvede příklady zdrojů bílkovin, 
tuků, sacharidů a vitamínů

uhlovodíky - názvosloví; příklady prakticky 
významných alkanů, uhlovodíků s násobnými 
vazbami a aromatických uhlovodíků
paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, jaderná energie, 
průmyslově vyráběná paliva
deriváty uhlovodíků - názvosloví; příklady v 
praxi významných derivátů
přírodní látky - zdroje, vlastnosti a příklady 
funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v 
lidském těle

přesahy

Do: Př (7. ročník): Biologie rostlin;Př (7. ročník): Biologie živočichů
Z: D (9. ročník): Moderní doba; Př (9. ročník): Základy ekologie

CHEMIE A SPOLEČNOST

výstupy učivo

 - zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska 
trvale udržitelného rozvoje na 
Zemi

 - aplikuje znalosti o principech 
hašení požárů na řešení 
modelových situací z praxe

 - orientuje se v přípravě a 
využívání různých látek v praxi a

chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v 
souvislosti s životním prostředím, recyklace 
surovin, koroze
průmyslová hnojiva
tepelně zpracované materiály - cement, vápno, 
sádra, keramika
plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, 
likvidace
detergenty a pesticidy
hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti
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jejich vlivech na životní prostředí
a zdraví člověka

léčiva a návykové látky

přesahy

Do: Z (8. ročník): ČR hospodářství

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

výstupy učivo

 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s 
únikem nebezpečných látek

 pozná nebezpečí havárie a zná 
zásady ochrany

 zná zásady ochrany života a 
zdraví při radiační havárii

Výbušné, hořlavé a jedovaté látky
Havárie s únikem nebezpečných látek, výstražné
symboly a tabulky, signál sirén
Rady pro případ havárie s únikem nebezpečných
látek
Radiační havárie, varování, ukrytí, ochrana před
radiačním zářením

přesahy

Do: OV (9. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací IV; Z: D (9. ročník): Moderní 
doba
OV (9. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací IV

5.7.3. Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět Přírodopis obsahuje vzdělávací obsah oboru Přírodopis ze vzdělávací oblasti Člověk 
a příroda z RVP a integruje i část vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví. Dále předmět 
Přírodopis realizuje vybrané tématické okruhy průřezového tématu Enviromentální výchova a
Osobnostní a sociální výchova z RVP.
Časové vymezení předmětu:
Týdenní časová dotace:  6. ročník: 2 hodiny; 7. ročník: 2 hodiny; 8. ročník: 2 hodiny; 9. 
ročník: 2 hodina
Organizační vymezení předmětu:
Ve výuce se používají následující formy: výkladové hodiny propojené s diskusí, exkurze, 
projekty. Pro žáky se zájmem o přírodopis nabízí škola přírodopisný kroužek.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
- během výkladu žáci uvádějí vlastní příklady přírodnin a biologických problémů, s pomocí 
učitele posuzují jejich správnost
- žáci vyhledávají přírodopisné informace v různých informačních zdrojích (internet, 
časopisy, knihy atd.) a formou referátu s nimi seznamují ostatní
- na exkurzích žáci aplikují poznatky z výkladu
Kompetence k řešení problémů
- žáci na přírodninách vyhledávají společné a rozdílné znaky, zařazují přírodniny do systémů 
a vytváří si tak vlastní představu o jejich správném třídění
- řeší problémová přírodopisná témata, předkládaná vyučujícím v podobě úkolů nebo formou 
projektů
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- na přírodopisných vycházkách nebo na exkurzích prakticky využívá teoretické poznatky k 
řešení problémů
- žáci vyhledávají tvrzení z různých informačních zdrojů s přírodopisnou tématikou, během 
diskuse je obhajují nebo popírají a posuzují jejich pravdivost a kvalitu
Kompetence komunikativní
- komunikativnost žáci procvičují během svých referátů a ústního zkoušení, při nichž reagují 
na dotazy učitele popřípadě ostatních žáků
- žáci seznamují své spolužáky s informacemi, které získaly během samostatných prací s 
literaturou zabývající se přírodopisnou tématikou
- žáci jsou nuceni využívat moderní informační technologie (prezentace, e-mail) při práci v 
hodině přírodopisu nebo při komunikaci s učitelem
Kompetence sociální a personální
- žáci pracují v hodinách přírodopisu ve skupinách, kde si sami rozdělují dílčí úkoly
- žáci se vyjadřují k otázkám vztahu lidské společnosti k přírodnímu prostředí
- žáci si na základě výuky vytvoří podvědomí o základních lidských hodnotách (zdraví, čisté 
životní prostředí)
Kompetence občanské
- na základě předložených informací z oblasti biologie člověka si žáci uvědomují a respektují 
biologickou různorodost lidské populace a odmítají xenofobní nebo rasistické názory
- na základě předložených informací z oblasti ekologie si žáci uvědomují environmentální 
problémy v globálním i lokálním měřítku, účastní se ekologických soutěží a aktivit na půdě 
školy nebo mimo ni
-  žáci chápou možná ohrožení zdraví,  životního prostředí a majetku plynoucí z přírodních
procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

OBECNÁ BIOLOGIE

Výstupy učivo

 rozliší základní projevy a 
podmínky života, orientuje se v 
daném přehledu vývoje 
organismů

 popíše základní rozdíly mezi 
buňkou rostlin, živočichů a 
bakterií a objasní funkci 
základních organel

 rozpozná, porovná a objasní 
funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin i 
živočichů

 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších 
taxonomických jednotek

 vysvětlí podstatu pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování

 uvede na příkladech z běžného 
života význam virů a bakterií v 

- vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a 
jeho význam - výživa, dýchání, růst, 
rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory
na vznik života
- základní struktura života - buňky, pletiva, 
tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné
- význam a zásady třídění organismů
- dědičnost a proměnlivost organismů - podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací
- viry, bakterie a sinice - výskyt, význam a 
praktické využití
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přírodě i pro člověka

přesahy

Do:
Př (6. ročník): Obecná biologie
Z:
Př (6. ročník): Obecná biologie
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
Pč (6. ročník): základní podmínky pro pěstování
Z (6. ročník): Afrika

BIOLOGIE HUB

výstupy učivo

 rozpozná naše nejznámější jedlé 
a jedovaté houby s plodnicemi a 
porovná je podle 
charakteristických znaků

 vysvětlí různé způsoby výživy 
hub a jejich význam v 
ekosystémech a místo v 
potravních řetězcích

 objasní funkci dvou organismů 
ve stélce lišejníků

- houby bez plodnic - základní charakteristika, 
pozitivní a negativní vliv na člověka a živé 
organismy
- houby s plodnicemi - stavba, výskyt, význam, 
zásady sběru, konzumace a první pomoc při 
otravě houbami
- lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam

přesahy

BIOLOGIE ROSTLIN

výstupy učivo

 vysvětlí význam řas a rozlišuje 
základní systematické skupiny 
řas

- nižší rostliny - červené, hnědé a zelené řasy

přesahy

Do: Z (6. ročník): Indický oceánZ (6. ročník): Tichý oceán
Z: VV (6. ročník): Práce s linií a kresbaPč (6. ročník): základní podmínky pro pěstováníPč 
(6. ročník): zelenina; Pč (6. ročník): polní plodiny
Pč (6. ročník): zpracování dřeva
Z (6. ročník): Afrika

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ

výstupy učivo

 porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů

 rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů a zařazuje do 
hlavních taxonomických skupin

- stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí 
těla - živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové 
soustavy, organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné, rozmnožování
- vývoj, vývin a systém živočichů - významní 
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 zhodnotí význam živočichů v 
přírodě i pro člověka

 uplatňuje zásady bezp.chování ve
styku s živočichy

zástupci jednotlivých skupin živočichů - prvoci, 
bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci)
- rozšíření, význam a ochrana živočichů - 
hospodářsky a epidemiologicky významné 
druhy, péče o vybrané domácí živočichy, 
živočišná společenstva
- projevy chování živočichů

Přesahy

Do: Z (6. ročník): Země a vesmír; Z (6. ročník): Regionální geografie Austrálie; Z (6. 
ročník): Oceánie
Z: Z (6. ročník): Afrika

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

výstupy učivo

 aplikuje praktické metody 
poznávání přírody

 dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody

- praktické metody poznávání přírody - 
pozorování lupou a mikroskopem (případně 
dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a 
atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky 
odchytu některých živočichů, jednoduché 
rozčleňování rostlin a živočichů
- významní biologové a jejich objevy

přesahy

Z: Pč (6. ročník): zelenina; Z (6. ročník): Afrika; TV (6. ročník): Význam pohybu pro zdraví,
atletická průprava; TV (6. ročník): Zdravotně orientovaná zdatnost, atletika, delší tratě, hod 
míčkem; TV (6. ročník): Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

OBECNÁ BIOLOGIE

výstupy učivo

 třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších 
taxonomických jednotek

- význam a zásady třídění organismů

přesahy

Z:
Z (7. ročník): Regionální geografie Ameriky
Z (7. ročník): Regionální geografie Asie
Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy

BIOLOGIE ROSTLIN

výstupy učivo

 odvodí na základě pozorování 
uspořádání rostlinného těla od 
buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům

 porovná vnější a vnitřní stavbu 

- anatomie a morfologie rostlin - stavba a 
význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
- fyziologie rostlin - základní principy 
fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování
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jednotlivých orgánů a uvede 
praktické příklady jejich funkcí 
a vztahů v rostlině jako celku

 vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin

 rozlišuje základní systematické 
skupiny rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce pomocí klíčů a
atlasů

 odvodí na základě pozorování 
přírody závislost a přizpůsobení 
některých rostlin podmínkám 
prostředí

- systém rostlin - poznávání a zařazování daných
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 
nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj
a využití hospodářsky významných zástupců
- význam rostlin a jejich ochrana

přesahy

Do:
Z (6. ročník): Země a vesmír
Z (6. ročník): Regionální geografie Austrálie
Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy
Z (7. ročník): Regionální geografie Asie
Z (7. ročník): Regionální geografie Ameriky
Pč (7. ročník): polní plodiny
Pč (7. ročník): ovocné rostliny
Z:
VV (7. ročník): Práce s linií a kresba
Pč (7. ročník): ovocné rostliny
Pč (7. ročník): polní plodiny
Pč (7. ročník): výživa a hnojení
Pč (7. ročník): zpracování dřeva
Z (7. ročník): Regionální geografie Ameriky
Z (7. ročník): Regionální geografie Asie
Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy
Pč (8. ročník): okrasné sadovnictví a květinářství
Pč (8. ročník): léčivé byliny
Pč (8. ročník): hydroponie
Ch (9. ročník): Organické sloučeniny
Pč (9. ročník): Pěstitelské práce, okrasné rostliny
Pč (9. ročník): Léčivé rostliny

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ

výstupy učivo

 porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

 rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

- stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí 
těla - orgány, orgánové soustavy, organismy 
mnohobuněčné, rozmnožování
- vývoj, vývin a systém živočichů - významní 
zástupci jednotlivých skupin živočichů - 
strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci, savci)
- rozšíření, význam a ochrana živočichů - 
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 odvodí na základě pozorování 
základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému 
prostředí

 zhodnotí význam živočichů v 
přírodě i pro člověka uplatňuje 
zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

 využívá zkušeností s chovem 
vybraných domácích živočichů

hospodářsky a epidemiologicky významné 
druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov 
domestikovaných živočichů, živočišná 
společenstva
- projevy chování živočichů

přesahy

Do:
Z (6. ročník): Země a vesmír
Z (6. ročník): Regionální geografie Austrálie
Z (7. ročník): Regionální geografie Asie
Z (7. ročník): Regionální geografie Ameriky
Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy
Pč (7. ročník): chov drobných domácích zvířat
Z: Aj (7. ročník): Svět zvířat a lidé
OV (7. ročník): Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami
Pč (7. ročník): chov drobných domácích zvířat
Z (7. ročník): Regionální geografie Ameriky
Z (7. ročník): Regionální geografie Asie
Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy
Ch (9. ročník): Organické sloučeniny

ZÁKLADY EKOLOGIE

výstupy učivo

 vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

 uvede příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému

- organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím; 
populace, společenstva, přirozené a umělé 
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému
- ochrana přírody a životního prostředí - 
globální problémy a jejich řešení, chráněná 
území

Přesahy

Z:  Pč (7. ročník): ovocné rostliny; Pč (7. ročník): polní plodiny; Pč (7. ročník): výživa a 
hnojení
Pč (7. ročník): chov drobných domácích zvířat; Pč (7. ročník): zpracování dřeva
Pč (7. ročník): zpracování plastů; Z (7. ročník): Regionální geografie Ameriky
Z (7. ročník): Regionální geografie Asie; Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy
Pč (8. ročník): okrasné sadovnictví a květinářství;Pč (9. ročník): Pěstitelské práce, okrasné 
rostliny
Pč (9. ročník): Léčivé rostliny; Pč (9. ročník): používání elektrických spotřebičů v 
domácnosti

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
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Výstupy učivo

 aplikuje praktické metody 
poznávání přírody

 dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody

- praktické metody poznávání přírody - 
pozorování lupou a mikroskopem (případně 
dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a 
atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky 
odchytu některých živočichů, jednoduché 
rozčleňování rostlin a živočichů

přesahy

Z: Pč (7. ročník): ovocné rostliny; Pč (7. ročník): polní plodiny; Pč (7. ročník): chov 
drobných domácích zvířat; Pč (7. ročník): zpracování dřeva; Z (7. ročník): Regionální 
geografie Ameriky;
Z (7. ročník): Regionální geografie Asie; Z (7. ročník): Regionální geografie Evropy
Pč (8. ročník): okrasné sadovnictví a květinářství; Pč (8. ročník): léčivé byliny; Pč (8. 
ročník): hydroponie; Pč (9. ročník): Pěstitelské práce, okrasné rostliny; Pč (9. ročník): 
Léčivé rostliny

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ETOLOGIE – CHOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ

Výstupy učivo

 objasní základní projevy chování
vrozeného a typy chování 
naučeného

Etologie
- projevy chování živočichů
= ochranné
= komfortní
= sociální
= rozmnožovací
- živočišná společenstva

Přesahy

SAVCI

Výstupy učivo

 porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

 odvodí na základě pozorování 
základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému 
prostředí

 zhodnotí význam živočichů v 
přírodě i pro člověka uplatňuje 
zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

 využívá zkušeností s chovem 
vybraných domácích živočichů

Vývoj savců
Vnitřní stavba těla savců
Přehled hlavních skupin savců
Vejcorodí
Živorodí
Vačnatci
Placentálové
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BIOLOGIE ČLOVĚKA – OBECNÁ ČÁST

výstupy učivo

 objasní rozdíl mezi buňkou, 
tkání a orgánem

 vysvětlí odlišnosti mezi 
organismy jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí 
těla
- živočišná buňka
- tkáně
- orgány
- orgánové soustavy
- organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
- rozmnožování

Přesahy

Do: D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
Z: VV (8. ročník): Příroda a člověk (studie a parafráze)
OV (8. ročník): Autodestruktivní závislosti
OV (8. ročník): Civilizační choroby
TV (8. ročník): Zdravotní tělesná výchova, gymnastika
VV (9. ročník): Člověk

BIOLOGIE ČLOVĚKA - ANATOMIE A FYZIOLOGIE

Výstupy učivo

 určí polohu a objasní stavbu a 
funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí 
jejich vztahy

Anatomie a fyziologie
- stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla
Orgánové soustavy
opěrná
pohybová
oběhová
dýchací
trávicí
vylučovací
řídící
smyslové orgány
rozmnožovací
sexualita
vyšší nervová činnost

přesahy

Z: F (8. ročník): Zvukové děje; VV (8. ročník): Příroda a člověk (studie a parafráze)
OV (8. ročník): Dětství, puberta, dospívání; VV (9. ročník): Člověk

BIOLOGIE ČLOVĚKA -NEMOCI, ÚRAZY A PREVENCE

Výstupy učivo

 rozlišuje příčiny, případně 
příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence 
a léčby, objasní význam zdravého
způsobu života

Nemoci, úrazy a prevence
- příčiny
- příznaky
- praktické zásady a postupy při léčení běžných 
nemocí
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 aplikuje první pomoc při 
poranění a jiném poškození těla

- závažná poranění a život ohrožující stavy, 
epidemie

přesahy

Z: OV (7. ročník): Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami; Pč (8. ročník): 
provoz a údržba domácnosti; Pč (8. ročník): potraviny; Pč (8. ročník): příprava pokrmů; Pč 
(9. ročník): Příprava pokrmů; Pč (9. ročník): bezpečnost při práci v domácnosti

BIOLOGIE ČLOVĚKA - ŽIVOTNÍ STYL

Výstupy učivo

 prakticky aplikuje poznatky o 
zdravém životním stylu

Životní styl
- složky (vnitřní, vnější)
- pozitivní a negativní dopad prostředí a 
životního stylu na zdraví člověka
- drogy a návykové látky
- hygiena a hygiena duševní činnosti

přesahy

Do:
OV (8. ročník): Dětství, puberta, dospívání
OV (8. ročník): Civilizační choroby
OV (8. ročník): Hodnota a podpora zdraví
Z:
OV (7. ročník): Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami
Pč (8. ročník): provoz a údržba domácnosti
Pč (8. ročník): potraviny
Pč (8. ročník): příprava pokrmů
OV (8. ročník): Dětství, puberta, dospívání
OV (8. ročník): Autodestruktivní závislosti
OV (8. ročník): Civilizační choroby
OV (8. ročník): Hodnota a podpora zdraví
TV (8. ročník): Zdravotní tělesná výchova, gymnastika
Pč (9. ročník): Příprava pokrmů

GENETIKA -  ZÁKLADY NAUKY O DĚDIČNOSTI A PROMĚNLIVOSTI

Výstupy učivo

 uvede příklady dědičnosti v 
praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření 
organismů

- dědičnost a proměnlivost organismů
- křížení, gen, mutace
- proměnlivost

přesahy

Z:
OV (8. ročník): Autodestruktivní závislosti
Z (8. ročník): ČR obyvatelstvo

PRAKTICKÉ METODY POZOROVÁNÍ PŘÍRODY

výstupy učivo
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 aplikuje pozorování jako metodu
poznávání přírody

 používá lupu a mikroskop pro 
pozorování přírody

- praktické metody poznávání přírody
- pozorování
- lupa
- mikroskop

přesahy

Z: VV (8. ročník): Příroda a člověk (studie a parafráze);TV (8. ročník): Zdravotní tělesná 
výchova

VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ A JEJICH OBJEVY

výstupy učivo

- uvede významné biology a jejich objevy - významní biologové a jejich objevy

FYLOGENEZE A ONTOGENEZE ČLOVĚKA

Výstupy učivo

 orientuje se v základních 
vývojových stupních fylogeneze 
člověka

 objasní vznik a vývin nového 
jedince od početí až do stáří

-fylogeneze a ontogeneze člověka
- rozmnožování člověka - geny
- nitroděložní vývoj
- embryonální
- fetální
- porod
- novorozenec
- kojenec
- batole
- předškolní, školní
- puberta, dospělost
- stáří

přesahy

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE

Výstupy Učivo

 žák optimálně reaguje na 
fyziologické změny v období 
dospívání

 kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví

 v souvislosti se zdravím, etikou,  
morálkou a životními cíli 
mladých lidí přijímá 
odpovědnost za bezpečné 
sexuální chování

- dětství, puberta, dospívání – tělesné, 
duševní a společenské změny

- sexuální dospívání a reprodukční zdraví 
– předčasní sexuální zkušenost; 
těhotenství a rodičovství mladistvých, 
poruchy potravní identity

přesahy

Do: Ov (8.r.): Dětství, puberta, dospívání; Ov (7.r.): Ochrana před přenosnými chorobami
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – ZDRAV

Ý ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ

Výstupy Učivo

 žák usiluje v rámci svých 
možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví

 uplatňuje zdravé stravovací 
návyky

 dává do souvislostí složení stravy 
a způsob stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí

 uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s chorobami
(běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými)

- výživa a zdraví – zásady zdravého 
stravování, vliv způsobu stravování na 
zdraví, pitný režim, poruchy příjmu 
potravy

- vliv vnějšího a vnitřního prostředí na 
zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, 
osvětlení, teplota

- tělesná a duševní hygiena
- režim dne – zásady osobní, intimní a 

duševní hygieny, otužování, vyváženost 
pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový 
režim

- ochrana před přenosnými chorobami, 
základní cesty přenosu nákaz a jejich 
prevence, nákazy respirační, přenosné 
potravou, získané v přírodě, přenosné 
krví a sexuálním kontaktem, přenosné 
bodnutím hmyzu s tykem se zvířaty

- ochrana před chronickými nepřenosnými
chorobami a před úrazy – prevence 
kardiovaskulárních a metabolických 
onemocnění; preventivní léčebná péče, 
odpovědné chování v situacích úrazu a 
život ohrožujících stavů (úrazy 
v domácnosti, při sportu, na pracovišti, 
v dopravě), základy první pomoci

Přesahy

Do: Ov (8.r.): Hodnota  a podpora zdraví

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE

Výstupy Učivo

 žák samostatně využívá osvojené 
techniky (kompenzační a 
relaxační) a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, 
překonání únavy a předcházení 
stresu

 žák přejímá odpovědnost za 
bezpečné sexuální chování (v 
souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a životními cíli

 žák dává do souvislosti zdravotní
a psycho-sociální rizika spojená 
se zneužíváním návykových látek

 žák vyhodnotí na základě 
znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv médií

 žák projevuje odpovědné chování

- stres a jeho vztah ke zdraví – 
kompenzační, relaxační a regenerační 
techniky k překonání únavy, stresu a 
posílení duševní odolnosti

- autodestruktivní závislosti – rizika 
zneužívání návykových látek

- sexuální kriminalita – psychická 
onemocnění, násilí mířené proti sobě 
samému, rizikové chování (alkohol, 
aktivní a pasivní kouření, zbraně, 
nebezpečné látky a předměty, 
nebezpečný internet) násilné chování, 
těžké životní situace a jejich zvládání, 
trestná činnost, doping ve sportu

- dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při různých činnostech, 
bezpečnost v dopravě
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v situaci ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech

 žák v případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc

- manipulativní reklama a informace
- ochrana člověka za mimořádných situací

– živelné pohromy

Přesahy

Do: Ov (8.r.) Civilizační choroby

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

NEŽIVÁ PŘÍRODA

Výstupy učivo

 objasní vliv jednotlivých sfér 
Země na vznik a trvání života

 rozpozná podle 
charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s 
použitím určovacích pomůcek

 rozlišuje důsledky vnitřních a 
vnějších geologických dějů, 
včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody

 porovná význam půdotvorných 
činitelů pro vznik půdy, rozlišuje 
hlavní půdní typy a půdní druhy 
v naší přírodě

 rozlišuje jednotlivá geologická 
období podle charakteristických 
znaků

 uvede význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené 
výkyvy počasí a dalšími 
přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady
i ochranu před nimi

- Země - vznik a stavba Země
- nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, 
kvalitativní třídění, praktický význam a využití 
zástupců, určování jejich vzorků; principy 
krystalografie
- vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny a 
důsledky
- půdy - složení, vlastnosti a význam půdy pro 
výživu rostlin, její hospodářský význam pro 
společnost, nebezpečí a příklady její devastace, 
možnosti a příklady rekultivace
- vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - 
geologické změny, vznik života, výskyt 
typických organismů a jejich přizpůsobování 
prostředí
- geologický vývoj a stavba území ČR - Český 
masiv, Západní Karpaty
- podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam 
vody a teploty prostředí pro život, ochrana a 
využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých 
vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného 
ovzduší a klimatických změn na živé organismy 
a na člověka
- mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy – příčiny vzniku mimořádných událostí, 
přírodní světové katastrofy, nejčastější 
mimořádné přírodní události v ČR (povodně, 
větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a
ochrana před nimi

Přesahy

Do: F (7. ročník): Látka a těleso; Z (6. ročník): Fyzickogeografická sféra; Z (6. ročník): 
Regionální geografie Austrálie; Z (6. ročník): Oceánie; Z (6. ročník): Tichý oceán
Z: OV (6. ročník): Ochrana člověka za mimořádných situací I
Ch (8. ročník): Anorganické sloučeniny
VV (9. ročník): Práce s linií a kresbou
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ZÁKLADY EKOLOGIE

výstupy učivo

 uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi

 rozlišuje a uvede příklady 
systémů organismů - populace, 
společenstva, ekosystémy a 
objasní na základě příkladu 
základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému

 vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

 uvede příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému

- organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím; 
populace, společenstva, přirozené a umělé 
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému
- ochrana přírody a životního prostředí - 
globální problémy a jejich řešení, chráněná 
území

Přesahy

Do: Ch (8. ročník): Anorganické sloučeniny; Ch (9. ročník): Organické sloučeniny
Z: D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět; OV (9. ročník): Morálka, etika, mravnost

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

výstupy Učivo

 uvede významné biology a 
pochopí význam jejich objevů

- významní biologové a jejich objevy

Přesahy

Do: D (8. ročník): Modernizace společnosti
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5.7.4. Zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním z 
vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, který žákovi umožňuje 
poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, 
uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, 
rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat 
hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat 
příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to 
hlavně v souvislosti řešením praktických problémů. Zeměpis obohacuje v návaznosti na 
prvouku a na vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních 
přírodních,hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí v blízkém území místní 
krajiny, místní oblasti (regionu), na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech.
Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, 
uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní
spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahu lidí k jejich přírodnímu i 
společenskému prostředí.
 
Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. 
Vyučuje s týdenní dotaci :
6.roč. 2 hodiny
7.roč. 2 hodiny
8.roč. 2 hodiny
9.roč. 1 hodina
K organizačním formám výuky patří poznávací vycházky, výlety a zájezdy (včetně 
zahraničních), exkurze a praktická cvičení ve škole i v terénu. Výuka zeměpisu podporuje 
používání výpočetní techniky s připojením k internetu.
Výuka směřuje zejména k:
- vytvoření pozitivního vztahu k sobě a ke svému okolí (přírodě i společnosti);
- rozvíjení zájmu o poznávání různých států a regionů, způsobu života, kultury místních 
obyvatel i krásy jejich přírody;
- získání uceleného obrazu o přírodních, hospodářských a sociálních poměrech v naší vlasti, 
jejím postavení v Evropě a ve světě, o perspektivě jejího dalšího vývoje a o možnostech její 
prosperity;
- myšlení v evropských a globálních souvislostech;
- přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské 
sounáležitosti);
- přípravě žáka na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě;
- získávání tolerantního postoje k lidem s odlišnou kulturou, náboženstvím, barvou pleti, 
politickým přesvědčením;
- utváření a rozvíjení základních dovedností, znalostí, hodnot a postojů ve vyučovacích 
tématech: geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, přírodní obraz Země, 
regiony světa, společenské a hospodářské prostředí, životní prostředí, Česká republika, terénní
geografická výuka, praxe a aplikace;
- aktivnímu využívání informačních a komunikačních technologií při vyhledávání, výběru a 
zpracovávání informací.
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu zeměpis
KOMPETENCE K UČENÍ
- Vytváříme a rozvíjíme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, poznávání svého 
regionu, své vlasti, poznávání cizích zemí. Podporujeme osobní aktivní přístup (zájem o 
turistiku).
- Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, přírodních jevů a lidských 
výtvorů.
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 
internetu.
- Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k 
dalšímu učení.
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Zeměpis rozšiřujeme svůj 
„pedagogický obzor“.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉM
- Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech,chápat 
vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.
- Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
- Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z 
přírodovědných zákonů.
- Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
- Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
- Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky 
svých pozorování, měření a experimentů.
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 
situacích.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat,pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní 
i druhých
- Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení 
problémů.
- Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 
kooperativní vyučování.
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlisnosti jako podmínku 
efektivní spolupráce.
KOMPETENCE OBČANSKÉ
vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva 
druhých,
- jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí,
- Vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností a znalostí.
- Vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti i 
současnosti.
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí.
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- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
- Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených
negativních jevů.
- Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
- Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování, měření a experimenty a 
získaná data zpracovávat a
vyhodnocovat.
- V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, 
postupy, pomůcka techniku.
- Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu
- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi s 
blízkým vztahem k zeměpisu.
- Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci 
Evropské unie.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ZEMĚ A VESMÍR; TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA

Výstupy učivo

 Pochopí význam specifického 
postavení Země a vesmíru.

 Zhodnotí důsledky pohybů Země 
na život lidí a organismů.

 Posoudí postavení Země ve 
vesmíru,tvar a rozměry Země.chopí
důležitosti specifického postavení 
Země a vesmíru

 Charakterizuje na elementární 
úrovni vesmír,sluneční soustavu, 
postavení Slunce a planet.

 Charakterizuje polohu,povrch a 
pohyb Měsíce.

 Používá s porozuměním pojmy: 
planetky,,měsíce planet,meteorická 
tělesa,komety,Galaxie,cizí galaxie.

 Vyhledává a pracuje s novými 
informace o výzkumu vesmíru.

 Pochopí vlastností glóbu a mapy, 
určování zeměpisných souřadnic, 
orientuje se v jednotlivých 
tématických mapách školního 
atlasu, používá rejstřík.

 Uvědomí si rozdílnosti časů v 
závislosti na vzdálenosti od nultého
poledníku.

Tvar, rozměry, pohyby Země. Střídání dne a 
noci, ročních období.
Postavení Země ve vesmíru ( Měsíc, Sluneční 
soustava, Slunce, Vesmír – vývoj.
Globus a mapy. Měřítko a obsah map. Školní 
atlas.
Zeměpisná síť (rovnoběžky, poledníky).
Určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti.
Určování času na zeměkouli. Světový čas, 
časová pásma, pásmový čas.
Výškopis a polohopis na mapách + druhy map 
Práce s turistickou mapou.
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 Používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a 
kartografickou terminologii.

 
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 
v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání 
v mimořádných situacích

Bezpečné chování a jednání v mimořádných 
situacích

Přesahy

Do: D (6. ročník): Člověk v dějinách; D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Z: D (6. ročník): Člověk v dějinách; Př (6. ročník): Biologie živočichů
Př (7. ročník): Biologie rostlin; Př (7. ročník): Biologie živočichů
F (7. ročník): Pohyb těles – síly; F (9. ročník): Elektromagnetické a světelné děje
F (9. ročník): Vesmír

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS

Výstupy učivo

Žák:

 vysvětlí pojem krajinná sféra a její 
složky

 rozliší jednotlivé složky přírodní 
sféry, porovnává je a nachází sou-
vislosti

-krajinná sféra 
-fyzickogeografická sféra a její jednotlivé 
složky

přesahy

Do:
Př (6. ročník): Podmínky života na Zemi

Z:
Ov (6. ročník): Kalendář 
Ov (6. ročník): Člověk v rytmu času

LITOSFÉRA

Výstupy učivo

Žák:

 objasní stavbu zemského tělesa, 
pohyb litosférických desek

 rozlišuje pojmy sopečná činnost a 
zemětřesení

-stavba Země 
-litosféra, litosférické desky, pohyby 
litosférických desek 
-vulkanismus a zemětřesení 
-horotvorná činnost 
-dno oceánu
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 popíše vznik pohoří

 posuzuje zemský povrch jako vý-
sledek složitého působení vnitřních
a vnějších činitelů a lidské činnosti

 charakterizuje dno oceánu

přesahy

Z:
Ch (9. ročník): Periodická soustava prvků
B (9. ročník): Petrografie
Biologie (9. ročník): Geologické děje

ATMOSFÉRA

Výstupy učivo

Žák:

 popíše složení atmosféry

 pracuje s porozuměním s pojmy 
počasí a podnebí

 objasní elementárním způsobem 
oběh vzduchu v atmosféře

 objasní práci meteorologů

 vymezí podnebné pásy na mapě a 
charakterizuje je

-složení atmosféry 
-meteorologické prvky, počasí, podnebí 
-oběh vzduchu na Zemi 
-podnebné pásy

přesahy

HYDROSFÉRA

Výstupy učivo

Žák:

- charakterizuje pojem hydrosféra

- objasní a zdůvodní oběh vody v 
přírodě

- rozliší a lokalizuje oceány a 
pevninské vodstvo

-oběh vody na Zemi 
-oceány, vlastnosti a pohyby mořské vody 
-povrchová voda 
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- pracuje s porozuměním s pojmy 
oceány a moře, pohyby mořské 
vody, bezodtoké oblasti

- rozlišuje pojmy pramen, ústí, povo-
dí, rozvodí, úmoří

- rozlišuje pojem pevninský a horský
ledovec

-podpovrchová voda 
-ledovce

přesahy

PEDOSFÉRA

Výstupy učivo

Žák:

 objasní vznik a složení půd

 rozliší půdní druhy a typy

 charakterizuje půdotvorné činitele

-vznik a složení půd 
-půdní druhy a typy 
-půdotvorní činitelé

přesahy

BIOSFÉRA

Výstupy učivo

Žák:

 objasní pojem biosféra

 porovná jednotlivé přírodní krajiny 
na Zemi na základě jejich charakte-
ristik

 určí podle mapy rozložení pří-
rodních krajin na Zemi

-přírodní krajiny 
-šířková pásovitost 
-výšková stupňovitost

přesahy

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE

Výstupy učivo

- Charakterizuje polohu a povrch Austrálie
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Austrálie.
- Uvádí příklady endemitů 

v Austrálii.
- Pomocí mapy vymezí a 

charakterizuje oblasti Austrálie.
- Lokalizuje na mapě a čte z mapy - 

hlavní město a další velká města.

povrch – poloha, rozloha, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje, 
historie, obyvatelstvo, jednotlivé oblasti
poznatky o některých státech Australského 
svazu

přesahy

Do:
D (6. ročník): Člověk v dějinách
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Z:
Př (6. ročník): Biologie živočichů
Př (7. ročník): Biologie rostlin
Př (7. ročník): Biologie živočichů
Př (9. ročník): Neživá příroda

OCEÁNIE

Výstupy učivo

- Charakterizuje přírodní a 
socioekonomické poměry Oceánie.

- Lokalizuje největší státy Oceánie, 
čte z mapy další státy.

- Využívá informací 
z kartografických  i jiných zdrojů.

poznatky o Oceánii
hospodářství některých států
cestovní ruch
obyvatelstvo
geografie některých regionů
dopad globálních problémů lidstva na region

přesahy

Do:
D (6. ročník): Člověk v dějinách
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Z:
Př (6. ročník): Biologie rostlin
Př (6. ročník): Biologie živočichů
Př (9. ročník): Neživá příroda

TICHÝ OCEÁN

Výstupy učivo

 Přiměřeně hodnotí a porovnává 
význam, hospodářské využití a 
ekologické problémy oceánů.

 Lokalizuje na mapách největší 
ostrovy, souostroví, okrajová 
moře Tichého oceánu.

poznatky o jednotlivých oblastech Tichého 
oceánu
Oceánské proudy
Okrajová moře
ostrovy a souostroví
reliéf mořského dna
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přesahy

Do: D (6. ročník): Člověk v dějináchD (6. ročník): Počátky lidské společnosti
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Z: Př (6. ročník): Biologie rostlin; Př (6. ročník): Biologie živočichů;Př (9. ročník): Neživá 
příroda

 

INDICKÝ OCEÁN

Výstupy učivo

 Přiměřeně hodnotí a porovnává 
význam a hospodářské 
využití ,stav a ekologické 
problémy oceánů.

 Lokalizuje na mapách největší 
ostrovy, souostroví, okrajová 
moře Indického oceánu.

Oceánské proudy
Okrajová moře
ostrovy a souostroví
reliéf mořského dna
poznatky o jednotlivých oblastech Indického 
oceánu

Přesahy

Do: D (6. ročník): Člověk v dějinách; D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Z: Př (6. ročník): Biologie rostlin; Př (6. ročník): Biologie živočichů
Př (9. ročník): Neživá příroda

POLÁRNÍ OBLASTI

Výstupy učivo

- Lokalizuje na mapách Antarktidu.
- Posoudí, jak přírodní podmínky 

ovlivňují využití polárních oblastí.
- Zhodnotí význam mezinárodní 

vědecké spolupráce při výzkumu a 
využívání polárních oblastí.

poznatky o polárních oblastech

přesahy

Do:
D (6. ročník): Člověk v dějinách
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Z:
Př (9. ročník): Neživá příroda

AFRIKA

Výstupy učivo

- Porovná a přiměřeně hodnotí 
polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské a hospodářské poměry 
Afriky.

- Lokalizuje na mapách 
bioklimatické poměry pásy Afriky.

- Lokalizuje vybrané státy.

Afrika
(povrch – poloha, rozloha, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje, 
obyvatelstvo, jednotlivé oblasti).
poznatky o vybraných státech Afriky
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- Přiměřeně hodnotí společenské a 
hospodářské změny vybraných 
států.

- Lokalizuje na mapách aktuální 
politické změny a politické 
problémy.

přesahy

Do:
D (6. ročník): Člověk v dějinách
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Př (6. ročník): Obecná biologie
Př (6. ročník): Biologie rostlin
Př (6. ročník): Biologie živočichů
Př (6. ročník): Praktické poznávání přírody

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY

Výstupy učivo

 Získá a aplikuje poznatky o 
regionech Ameriky.

 Rozlišuje zásadní přírodní znaky a 
vlastnosti regionů Ameriky.

 Lokalizuje na mapách přírodní 
celky a regiony.

 Porovnává a přiměřeně hodnotí 
přírodní, kulturní, společenské a 
hospodářské poměry USA, 
Kanady, Brazílie a dalších 
vybraných států.



Amerika – úvod
Amerika – USA, Kanada (povrch poloha, 
rozloha, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a 
živočišstvo, přírodní zdroje, historie, 
obyvatelstvo).
Střední a Jižní Amerika-geografická 
charakteristika
Propojovat znalosti z jednotlivých kontinentů 
Ameriky a utvářet si alespoň základní obraz 
dnešního světa.
Pochopit jednotlivé mentality a kultury obyvatel
států.
Schopnost vyhledávat, třídit a hodnotit aktuální 
poznatky a informace o hospodářských a 
politických problémech vybraných států 
Ameriky.

přesahy

Do:
Př (7. ročník): Obecná biologie
Př (7. ročník): Biologie rostlin
Př (7. ročník): Biologie živočichů
Př (7. ročník): Základy ekologie
Př (7. ročník): Praktické poznávání přírody
Z:
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa
Př (7. ročník): Biologie rostlin
Př (7. ročník): Biologie živočichů
Inf (7. ročník): internet
Aj (8. ročník): Cestování
D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby
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Aj (9. ročník): Cestování
OV (9. ročník): Mezinárodní vztahy

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ASIE

Výstupy učivo

 Získá a aplikuje poznatky o 
regionech Asie.

 Rozlišuje zásadní přírodní a 
společenské znaky pro vymezení 
regionů Asie.

 Porovná a přiměřeně hodnotí 
vybrané státy Asie z hlediska 
přírodních a socioekonomických 
poměrů.

 Rozlišuje a porovnává zvláštnosti a
podobnosti regionů Asie.

 Orientuje se na mapách Asie, 
lokalizuje vybrané státy, oblasti, 
města, aglomerace.

 Uvede příklady konfliktních 
ohnisek, zvažuje příčiny.

 Vyhodnotí demografické poměry 
Číny, Indie a dalších států.

 Vyhledává aktuální informace o 
hospodářských a politických 
problémech států Asie.

Asie-úvod
Východní Asie ( vznik a uspořádání států, 
obyvatelstvo, kultura a hospodářství).
Princip sociálního smíru a solidarity
Jižní a jihovýchodní Asie ( vznik a uspořádání 
států, obyvatelstvo, kultura a hospodářství).
Etnický původ
Jihozápadní Asie ( vznik a uspořádání států, 
obyvatelstvo, kultura a hospodářství).
Střední Asie ( vznik a uspořádání států, 
obyvatelstvo, kultura a hospodářství).
Lidské vztahy
Propojovat znalosti z jednotlivých kontinentů a 
utvářet si alespoň základní obraz dnešního světa.

Přesahy

Do: Př (7. ročník): Obecná biologie; Př (7. ročník): Biologie rostlin; Př (7. ročník): Biologie 
živočichů; Př (7. ročník): Základy ekologie; Př (7. ročník): Praktické poznávání přírody
Z: D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa; Př (7. ročník): Biologie rostlin
Př (7. ročník): Biologie živočichů; Inf (7. ročník): internet
D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby; OV (9. ročník): Mezinárodní vztahy

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE EVROPY

Výstupy Učivo

 Získá a aplikuje poznatky o 
regionech Evropy.

 Rozlišuje zásadní přírodní znaky a 
vlastnosti regionů Evropy.

 Uvádí konkrétní příklady 
přírodních oblastí, hlavní 
soustředění hospod.aktivit.

Evropa ( poloha, rozloha, reliéf, podnebí, 
vodstvo, vegetační pásy, živočišstvo, 
obyvatelstvo a hospodářství).
Kulturní diference, Multikulturalita
Evropa jako kontinent (oblasti a členitost 
Evropy, politické a hospodářské rozdělení, 
historie – souvislosti).
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 Vymezí a lokalizuje státy.
 Hodnotí přiměřeně přírodní a 

socioekonomické poměry 
vybraného státu.

 Rozlišuje a porovnává politické, 
hospodářské poměry.

 Rozlišuje více zeměpisných 
podrobností o státech střední 
Evropy, zejména o sousedních 
státech ČR.

 Lokalizuje na mapách hlavní a 
největší města vybraných států.

 Lokalizuje na mapách 
nejvýznamnější oblasti rekreace a 
cestovního ruchu.

 Posoudí aktuální stav životního 
prostředí v jednotlivých oblastech 
Evropy.

 Uvede aktuální příklady 
konfliktních ohnisek a jejich 
příčiny.

 Hodnotí socioekonomické poměry 
států EU, zvažuje význam 
hospodářské a politické integrace 
států EU.

Evropa a svět
Jižní Evropa ( vznik a uspořádání států, 
obyvatelstvo, kultura a hospodářství).
Objevujeme Evropu
Západní Evropa ( vznik a uspořádání států, 
obyvatelstvo, kultura a hospodářství).
Jsme Evropané
Severní Evropa ( vznik a uspořádání států, 
obyvatelstvo, kultura a hospodářství)
Střední Evropa ( vznik a uspořádání států, 
obyvatelstvo, kultura a hospodářství).
Východní Evropa + Rusko ( vznik a uspořádání 
států, obyvatelstvo, kultura a hospodářství)
Propojovat znalosti z jednotlivých států Evropy 
a utvářet si alespoň základní obraz dnešního 
světa.
Pochopit jednotlivé mentality a kultury obyvatel
států
Schopnost vyhledávat, třídit a hodnotit poznatky
a informace.

Přesahy

Do: D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa; D (7. ročník): Objevy a dobývání, 
počátky nové dobyOV (7. ročník): Vztahy mezi lidmi
OV (7. ročník): Zásady lidského soužití
OV (7. ročník): Kulturní život a masmédia
Př (7. ročník): Obecná biologie
Př (7. ročník): Biologie rostlin
Př (7. ročník): Biologie živočichů
Př (7. ročník): Základy ekologie
Př (7. ročník): Praktické poznávání přírody
Z: D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa
Př (7. ročník): Biologie rostlin
Př (7. ročník): Biologie živočichů
Inf (7. ročník): internet
Aj (8. ročník): Velká Británie
Aj (8. ročník): Cestování
Nj (8. ročník): Prázdniny
D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby
Aj (9. ročník): Cestování
Aj (9. ročník): Londýn
OV (9. ročník): Evropská integrace
OV (9. ročník): Mezinárodní vztahy
(9. ročník): Obecné znalosti o češtině
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ČESKÁ REPUBLIKA

Výstupy učivo

 Aplikuje vědomosti o přírodních 
podmínkách ČR:

Žák:
- vysvětlí pojmy: poloha, tvar
- uvede typy reliéfu, které v ČR 
převládají, vysvětlí, jak se
Český masív a Karpaty měnily v 
jednotlivých geologických
obdobích, zařadí jednotlivá pohoří 
pomocí mapy do
horopisných celků
- vysvětlí, čím je ovlivněno 
rozložení teplot a srážek v ČR,
zjistí, uvede minimální a 
maximální naměřené hodnoty a
zhodnotí jejich využití
- vysvětlí rozdíl mezi půdními typy
a půdními druhy (porovná
jejich využití a rozmístění)
- vyjmenuje hlavní floristické 
oblasti a výškové stupně
rostlinstva v ČR
- vyhledá pomocí mapy chráněná 
území ČR

poloha, tvar
- povrch a jeho členění - vznik a vývoj reliéfu,
horopisné celky
- podnebí - teploty a srážky, podnebné oblasti
- vodstvo
- půdy
- rostlinstvo a živočišstvo
- ochrana přírody

přesahy

Do: Inf (8. ročník): Multimédia
Inf (8. ročník): Internet
Inf (8. ročník): Výukové programy
Z: OV (6. ročník): Naše vlast
TV (8. ročník): Turistika a pobyt v přírodě - cyklistika
(9. ročník): Obecné znalosti o češtině

ČR OBYVATELSTVO

výstupy učivo

 Aplikuje vědomosti o 
obyvatelstvu:

- zjistí počet obyvatel ČR podle 
posledního sčítání, vysvětlí
pojmy: porodnost, úmrtnost, 
přírůstek obyvatelstva a
urbanizace
- rozdělí obyvatelstvo podle 
pohlaví, věku, ekonomické
aktivity, zjistí, uvede, které 
národnosti a národnostní
menšiny se vyskytují na území ČR
- vyjmenuje kraje ČR, uvede 

základní údaje o obyvatelstvu
- rozdělení obyvatelstva
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významná sídla

přesahy

Do:
OV (8. ročník): Lidská práva
OV (8. ročník): Civilizační choroby
Př (8. ročník): Základy nauky o dědičnosti a proměnlivosti

ČR HOSPODÁŘSTVÍ

výstupy učivo

 aplikuje vědomosti o 
hospodářství

- uvede hlavní průmyslová odvětví 
ČR, na mapě ukáže
nejvýznamnější průmyslové zóny
- porovná význam různých příkladů
chovu hospodářských
zvířat, vyjmenuje hlavní 
hospodářsky pěstované plodiny
- vyjmenuje druhy dopravy, 
zhodnotí jejich význam, problémy
- posoudí význam služeb, uvede, co
do skupiny služeb řadíme,
na mapě ukáže nejvyhledávanější 
místa z hlediska
cestovního ruchu
- uvede příklady výrobků (surovin),
které mají hlavní podíl na exportu a
importu

průmysl - průmysl paliv a energetiky, hutnický
p., strojírenský p., chemický p., p. stavebních
hmot, a spotřební p.
- zemědělství - chov hospodářského zvířectva,
zemědělská půda a pěstování plodin,
potravinářský průmysl
- doprava - železniční, vodní, silniční, letecká a
potrubní doprava
- služby, rekreace a cestovní ruch
- zahraniční obchod

přesahy

Do:
Inf (8. ročník): Multimédia
Inf (8. ročník): Internet
Z:
D (8. ročník): Modernizace společnosti
F (8. ročník): Energie
Ch (9. ročník): Chemie a společnost

OBLASTI ČR

výstupy učivo

 Aplikuje vědomosti o oblastech 
ČR:

- vyjmenuje regiony ČR
- porovná region, ve kterém žije, s 
jinými regiony (pro
porovnání podobností a odlišností 
využije získané znalosti
z přírodních a hospodářských 
podmínek ČR)

Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, Západní
Čechy, Severozápadní Čechy, pánevní oblast,
Severovýchodní Čechy, Východní Čechy,
Vysočina, Jižní Morava, Střední Morava,
Ostravsko-slezská oblast
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přesahy

Z:
OV (6. ročník): Naše obec, region, kraj
(8. ročník): Obecné výklady o českém jazyce
TV (8. ročník): Turistika a pobyt v přírodě - cyklistika

MÍSTNÍ REGION

výstupy učivo

 Aplikuje vědomosti o místním 
regionu:
- uvede polohu místního regionu v 
rámci republiky a
zhodnotí výhody a nevýhody této 
polohy,
- uvede, se kterými regiony místní 
region sousedí
- charakterizuje přírodní podmínky 
(povrch, vodstvo,
vegetaci, podnebí) místního 
regionu a porovná je
s přírodními podmínkami jiných 
regionů
- zhodnotí sociálněekonomickou 
situaci v regionu (porovná
s celkovou sociálněekonomickou 
situací v ČR)

- zeměpisná poloha

- vztahy k okolním regionům

- přírodní charakteristika

- socioekonomická charakteristika

přesahy

Do: D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby
D (8. ročník): Modernizace společnosti
Z: OV (6. ročník): Naše obec, region, kraj
TV (8. ročník): Turistika a pobyt v přírodě - cyklistika

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

POLITICKÝ ZEMĚPIS

Výstupy učivo

 Porovná státy světa na základě 
shodných a odlišných znaků.

 Uvede orientačně aktuální počet 
států.

 Rozdělí státy podle geografické 
polohy, rozlohy a lidnatosti.

 Lokalizuje na mapách vybrané 
státy dle porovnávacích kritérií.

 Rozdělí státy podle geografické 
polohy, rozlohy a lidnatosti.

- poloha, rozloha, lidnatost

- státní hranice

- státní zřízení

- správní členění

- způsob vlády
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 Vyjmenuje příklady státních hranic 
a hlediska, která se uplatňují při 
jejích rozlišení.

 Vyjmenuje politické formy států 
(republika, monarchie..).

 Vyhledá příklady, uvede, které 
převládají v současném světě.

 Vyjmenuje příklady nezávislých 
států, závislých států, unitárních 
států a federativních států. Vysvětlí 
rozdíly mezi těmito typy států.

 Uvede typy politické moci ve státě 
a způsoby, jakými je politická moc 
uplatňována.

 Rozdělí státy světa podle stupně 
hospodářského rozvoje.

 Uvede mezinárodní politické 
organizace a seskupení, jejichž 
součástí je i ČR , zhodnotí jejich 
význam.

 Uvede ohniska neklidu v 
současném světě, objasní hlavní 
příčiny konfliktů.

 Lokalizuje na mapách aktuální 
příklady politických, národnostních
a náboženských konfliktů.

 Uvede a přiměřeně zhodnotí 
geopolitické procesy, které by 
mohly vést ke vzniku nových států.

 Shromažďuje, třídí a vyhodnocuje 
informace o státech na Zemi.

- stupeň rozvoje států světa

- mezinárodní politické organizace a seskupení

- ohniska neklidu v současném světě

přesahy

Do:
Inf (9. ročník): Tabulkový editor
Inf (9. ročník): Internet
Z:
OV (7. ročník): Výchova demokratického občana
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
OV (9. ročník): Globalizace

OBYVATELSTVO - SÍDLA

Výstupy učivo

 Orientuje se v počtu a rozmístění 
lidí na Zemi.

 Vyhledává a třídí nejnovější údaje 
o světové populaci.

 Posoudí údaje o změnách v růstu a 
porovná dynamiku růstu v prostoru
a čase.

 Používá s porozuměním základní 
demografickou terminologii.

- obyvatelstvo světa a jeho početní růst

- rozmístění obyvatelstva na Zemi

- územní pohyb obyvatelstva

- lidské rasy, národy, jazyky

- náboženství ve světě
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 Rozlišuje obyvatelstvo podle 
biologických a kulturních znaků.

 Přiměřeně využívá grafických 
vyjádření o skladbě světové 
populace.

 Posoudí vliv přírodních podmínek 
na vznik a rozmístění sídel.

 Pojmenuje obecné základní znaky 
sídel.

 Rozlišuje sídelní systémy.
 Lokalizuje na mapách oblasti 

s výraznou urbanizací.

setkáváme
- vysvětlí pojem: územní struktura 
měst; objasní, jakou úlohu plní 
různé části města

- struktura obyvatelstva

- městská sídla - proces urbanizace

- územní struktura měst

přesahy

Do:
Inf (9. ročník): Výukové programy; Inf (9. ročník): Internet
Inf (9. ročník): Tabulkový editor; Inf (9. ročník): Počítačová grafika
Z:
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
OV (9. ročník): Globalizace

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

Výstupy učivo

- Posoudí na přiměřené úrovni 
základní postupy k zachování 
udržitelnosti rozvoje.

- Posoudí, jak dodržování 
politických, ekonomických a 
sociálních opatření vede k dosažení
vyváženého vztahu mezi člověkem 
a přírodou.

- Rozlišuje hospodářské procesy, 
které jsou hrozbou budoucnosti 
lidstva.

- Zhodnotí význam geografických 
disciplin, které se podílejí na 
předvídání a výzkumu přírodních 
katastrof.

- Shromažďuje a vyhodnocuje 
informace o globálních 
společenských problémech.

- Aplikuje vědomosti o postupech a 
zásadách ochrany lidí při 
přírodních katastrofách.

- Porovná populační změny ve 
vyspělých a málo rozvinutých 
zemích.

- Používá s porozuměním pojmy 

- globalizační společenské procesy

- vztah přírody a společnosti, ohrožení 
přírody, přírodní katastrofy

- společenskoekonomické vlivy na krajinu
a životní prostředí

- stav světové populace, aktuální změny 
počtu obyvatel, přelidnění

- sídelní systémy, urbanizace a její vliv na 
životní prostředí

- globalizační politické procesy

- mezinárodní konflikty, občanské války

- terorismus a organizované násilí

- globalizační hospodářské procesy

- těžba surovin, zemědělství, průmysl, 
doprava a jejich vliv na životní prostředí
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porodnost, migrace, zdravotní péče,
urbanizace, hustota zalidnění.

- Lokalizuje na mapách oblasti 
politického napětí, posoudí 
přiměřeně příčiny,

- Uvede formy boje lidstva proti 
terorismu a organizovanému násilí.

- Vysvětlí závady a principy ochrany
přírody a životního prostředí při 
všech aktivitách lidstva.

- Posoudí podíl hospodářství na 
znečištění atmosféry, vodstva, na 
odlesňování.

- Přiměřeně vysvětlí skleníkový 
efekt.

- Vysvětlí význam ozónové vrstvy.
- Chápe environmentální problémy 

v souvislostech 
společenskoekonomických aktivit 
lidí.

- Vysvětlí význam ozónové vrstvy.
- Vyhledává a třídí informace o 

organizacích, které bojují o 
zachování biodiverzity.

- Uvádí na vybraných příkladech 
závažné důsledky a rizika vlivů na 
životní prostředí.

- Přiměřeně vysvětlí na příkladu 
ohrožených rostlin a živočichů 
v ČR, jak jejich vyhubení ohrozí 
naši přírodu.

- globální ekologické problémy

- globální oteplování, skleníkový efekt, 
znečištění přírody, kvalita ovzduší
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5.8. Umění a kultura

5.8.1. Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci.
Vyučovací proces slouží jako významný druh obousměrné komunikace a obohacuje tak 
všechny
zúčastněné strany. Učitel nesmí preferovat „práci pro efekt“, čili důležitější je samotný proces
výtvarné činnosti, tedy proces sebevyjádření, seberealizace, proces určité reflexe. Tvorba je 
úzce
spjata s kreativitou, ale i s nápodobou. Žáci se postupně seznamují s rozlišnými klasickými i
moderními technikami výtvarného umění a jejich prostřednictvím potom zasahují průřezově 
dle
možností do jednotlivých žánrů i témat výtvarného umění. Výtvarná výchova se aktivně 
podílí
na projektovém vyučování a často se prolíná v mezipředmětových vztazích.
Nedílnou součástí výuky výtvarné výchovy na ZŠ je seznámení žáků s uměním jako se 
zvláštním
způsobem lidské komunikace a vyjadřování. Kromě základních pojmů z oblasti výtvarného
umění (výtvarné techniky, výtvarné žánry, výtvarná témata, teorie barev) se žáci setkají
s reálným uměním prostřednictvím galerií, výstav a muzeí. Tato konfrontace nesmí být
jednorázovou, ale naopak systémovou součástí výuky. Zároveň musí být ve výuce zahrnuto
postupné seznamování s pečlivě vybranými stěžejními díly světového malířství, sochařství a
architektury (popř. umělecké fotografie, světového návrhářství, grafiky apod.).
Výuka vychází z reálných podmínek školy. Žáci pracují převážně ve výtvarné učebně, která je
plně vybavena tak, aby žáci mohli plnit výukové cíle.
Žák se učí chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelnou součást
lidské existence; učí se tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti 
a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností.
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání 
světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako 
procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické 
zkušenosti, v níž dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást 
každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces 
specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a
jeho vzájemné
provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.
Do vzdělávacího obsahu předmětu výtvarná výchova jsou integrována průřezová témata, která
jsou realizována v průběhu základního vzdělávání
- Osobnostní a sociální výchova (Osobností rozvoj - kreativita)
- Multikulturní výchova (Kulturní diference - Jedinečnost člověka)
- Enviromentální výchova (Vztah člověka k prostředí)
- Mediální výchova (Tvorba mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality)
Časová dotace jednotlivých ročníků:
6. ročník - 2 hodiny týdně
7. ročník - 2 hodiny týdně
8. ročník - 1 hodina týdně
9. ročník - 1 hodina týdně
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Výchovné a vzdělávací strategie
Jsou zaměřeny na vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
1. Kompetence k učení
- žáka vedeme k samostatné a tvořivé činnosti
- vhodnou motivací probouzíme v žákovi zájem o výtvarnou kulturu, podporujeme jeho 
fantazii a tvůrčí schopnosti
- vedeme žáka k získávání a zpracování poznatků z dostupných informačních zdrojů 
(tiskoviny, internet), ale i přímým kontaktem návštěvou galerie či muzea, vytváření databáze 
informací
2. Kompetence k řešení problémů
- vhodně zařazujeme do výuky metody projektového vyučování
- užitím vhodných metod při vlastní tvorbě propojujeme vazbu na další umělecké obory
- při realizace tvůrčího záměru podporujeme kreativní přístup
3. Kompetence komunikativní
- při práci vedeme žáka k osvojování a používání odborného jazyka
- dáváme žákovi příležitost prezentovat získané poznatky vhodnou formou
- při vlastní tvorbě, interakcí s vizuálně obrazným vyjádřením dáváme příležitost specifickým 
způsobem (neverbální - vizuální, obrazová) vyjadřovat své smyslové zkušenosti
- při diskusích nad vlastní tvorbou i tvorbou ostatních učíme žáka hodnotit, zdůvodňovat a 
interpretovat dané vyjádření
4. Kompetence sociální a personální
- v tvůrčím procesu a při vnímání umělecké produkce poskytujeme prostor jak pro 
samostatnou, tak i pro týmovou práci, podporujeme schopnost společně tvořit
- žáci jsou vedeni k uvědomování si své role ve skupině, jsou vedeni k dodržování pravidel při
týmové práci a k odpovědnosti
5. Kompetence občanské
- v procesu tvorby a interakce s uměleckou produkcí je žák veden k vnímání a uvědomování 
si kulturních a duchovních hodnot, tradic
- žáci jsou vedeni k respektování každého člověka jako individuality, k toleranci, mají 
možnost kriticky se vyjadřovat k názorům druhých
- vedeme žáka k vytváření vědomí nezbytnosti chránit životní prostředí, kulturní a duchovní 
hodnoty
6. Kompetence pracovní
- při realizaci výtvarného záměru nabízíme širokou škálu aktivit, prostřednictvím kterých žák 
získává nezbytné pracovní návyky
- při tvůrčích výtvarných činnostech je veden k dodržování daného technologického postupu a
zásad bezpečnosti práce, ochrany vlastního zdraví i zdraví druhých
Charakteristika vyučovacího předmětu pro 1. stupeň
---------------------------------------------------------------
Obsahové,časové a organizační vymezení předmětu
---------------------------------------------------------------
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 
účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 
tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k 
okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných 
témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a 
přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti 
nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, 
mimiky atp.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s 
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nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální 
zkušenosti žáka
a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k
vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako 
k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a
zapojování do procesu komunikace.
Časová dotace jednotlivých ročníků:
1. ročník - 1 hodina týdně
2. ročník - 1 hodina týdně
3. ročník - 2 hodiny týdně
4. ročník - 2 hodiny týdně
5. ročník - 1 hodina týdně
Vyučovací předmět se realizuje převážně v učebnách daných ročníků. Jednotlivých ročních 
období se využívá k občasné realizaci v přírodě.S ohledem na tradice Vánoc a Velikonoc, 
navštěvují žáci výstavy.

Výchovné a vzdělávací strategie
---------------------------------------
Jsou zaměřeny na vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
1. Kompetence k učení
- žáka vedeme k samostatné a tvořivé činnosti
- vhodnou motivací probouzíme v žákovi zájem o výtvarnou kulturu, podporujeme jeho 
fantazii a tvůrčí schopnosti
- vedeme žáka k získávání a zpracování poznatků z dostupných informačních zdrojů 
(tiskoviny, internet), ale i přímým kontaktem návštěvou galerie či muzea, vytváření databáze 
informací
2. Kompetence k řešení problémů
- vhodně zařazujeme do výuky metody projektového vyučování
- užitím vhodných metod při vlastní tvorbě propojujeme vazbu na další umělecké obory
- při realizace tvůrčího záměru podporujeme kreativní přístup
3. Kompetence komunikativní
- při práci vedeme žáka k osvojování a používání odborného jazyka
- dáváme žákovi příležitost prezentovat získané poznatky vhodnou formou
- při vlastní tvorbě, interakcí s vizuálně obrazným vyjádřením dáváme příležitost specifickým 
způsobem (neverbální - vizuální, obrazová) vyjadřovat své smyslové zkušenosti
- při diskusích nad vlastní tvorbou i tvorbou ostatních učíme žáka hodnotit, zdůvodňovat a 
interpretovat dané vyjádření
4. Kompetence sociální a personální
- v tvůrčím procesu a při vnímání umělecké produkce poskytujeme prostor jak pro 
samostatnou, tak i pro týmovou práci, podporujeme schopnost společně tvořit
- žáci jsou vedeni k uvědomování si své role ve skupině, jsou vedeni k dodržování pravidel při
týmové práci a k odpovědnosti
5. Kompetence občanské
- v procesu tvorby a interakce s uměleckou produkcí je žák veden k vnímání a uvědomování 
si kulturních a duchovních hodnot, tradic
- žáci jsou vedeni k respektování každého člověka jako individuality, k toleranci, mají 
možnost kriticky se vyjadřovat k názorům druhých
- vedeme žáka k vytváření vědomí nezbytnosti chránit životní prostředí, kulturní a duchovní 
hodnoty
6. Kompetence pracovní
- při realizaci výtvarného záměru nabízíme širokou škálu aktivit, prostřednictvím kterých žák 
získává nezbytné pracovní návyky
- při tvůrčích výtvarných činnostech je veden k dodržování daného technologického postupu a
zásad bezpečnosti práce, ochrany vlastního zdraví i zdraví druhých
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

výstupy učivo

 rozpoznává a pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je a třídí 
na základě zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ

 projevuje své vlastní životní 
zkušenosti, uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

 vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

Prvky vizuálně obrazného vyjádření
- hra s linií ( poznávání různých druhů linií a 
jejich výrazových možností )
- tvary a objemy(jejich kombinace a proměny v 
ploše a prostoru)
- vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti
Uspořádání objektů do celků
- uspořádání na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení ve statickém a 
dynamickém vyjádření
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly
- vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, 
čichových a vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými ostatními smysly
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- umělecká výtvarná tvorba, film, časopisy, 
televize

přesahy

Do:
M (1. ročník): základní útvary v prostoru, základní útvary v rovině
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
HV (1. ročník): Poslechové činnosti
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem,  Konstrukční činnosti
Z:
HV (1. ročník): Instrumentální činnosti
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem,  Konstrukční činnosti

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

výstupy učivo

 rozpoznává a pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je a třídí 
na základě zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ

 projevuje své vlastní životní 
zkušenosti, uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

 vyjadřuje rozdíly při vnímání 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
- manipulace s objekty
- umístění objektů v prostoru
- akční tvar malby a kresby
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- jejich rozlišení výběr a uplatnění( hračky, 
objekty, ilustrace, volná malba, plastika)
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání( vizuální, haptické, 
statické, dynamické)
- hledisko jejich motivace( fantazijní, založené 
na smyslovém vnímání)

242



události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

přesahy

Do:
M (1. ročník): základní útvary v prostoru, útvary v rovině
TV (1. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
TV (1. ročník): - hry na sněhu a na ledě
ČS(1. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody
HV (1. ročník): Instrumentální činnosti, Vokální činnosti
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem,  Konstrukční činnosti
Z:
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

výstupy učivo

 interpretuje podle svých 
schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

 nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil na 
základě vlastní zkušenosti

Osobní postoj v komunikaci
- jeho utváření a zdůvodňování
- odlišné interpretace v rámci skupin a jejich 
porovnávání s vlastní interpretací
Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření
- v komunikaci se spolužáky
- vysvětlování výsledků tvorby podle svých 
schopností
Proměny komunikačního obsahu
- záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření

přesahy

Do:
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
ČS(1. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Rozmanitost přírody
 Z:
ČJ (1. ročník): psaní
ČS(1. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

výstupy učivo

 rozpoznává a pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je a třídí 
na základě zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ

Prvky vizuálně obrazného vyjádření
- hra s linií ( poznávání různých druhů linií a 
jejich výrazových možností )
- tvary a objemy(jejich kombinace a proměny v 
ploše a prostoru)

243



 projevuje své vlastní životní 
zkušenosti, uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

 vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

- vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti
Uspořádání objektů do celků
- uspořádání na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení ve statickém a 
dynamickém vyjádření
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly
- vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, 
čichových a vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými ostatními smysly
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- umělecká výtvarná tvorba, film, časopisy, 
televize

přesahy

Do: M (2. ročník): osově souměrné útvary; ČS(2. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde 
žijeme, Lidé a čas,Rozmanitost přírody; HV (2. ročník): Poslechové činnosti
PČ (2. ročník): Konstrukční činnosti, Práce s drobným materiálem
Z: M (2. ročník): osově souměrné útvary; HV (2. ročník): instrumentální činnost,  Hudební 
nauka
PČ (2. ročník): Konstrukční činnosti

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

Výstupy učivo

 rozpoznává a pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je a třídí 
na základě zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ

 projevuje své vlastní životní 
zkušenosti, uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

 vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
- manipulace s objekty
- umístění objektů v prostoru
- akční tvar malby a kresby
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- jejich rozlišení výběr a uplatnění( hračky, 
objekty, ilustrace, volná malba, plastika)
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání( vizuální, haptické, 
statické, dynamické)
- hledisko jejich motivace( fantazijní, založené 
na smyslovém vnímání)

přesahy

Do: TV (2. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
TV (2. ročník): - hry na sněhu a na ledě; ČS(2. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, 
Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví ,Rozmanitost přírody
HV (2. ročník): Vokální činnost, instrumentální činnost
HV (2. ročník): Hudebně pohybová činnost
PČ(2. ročník): Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti
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Z: ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova; PČ(2. ročník): Konstrukční činnosti

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

Výstupy učivo

 interpretuje podle svých 
schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

 nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil na 
základě vlastní zkušenosti

Osobní postoj v komunikaci
- jeho utváření a zdůvodňování
- odlišné interpretace v rámci skupin a jejich 
porovnávání s vlastní interpretací
Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření
- v komunikaci se spolužáky
- vysvětlování výsledků tvorby podle svých 
schopností
Proměny komunikačního obsahu
- záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření

přesahy

Do:
ČJ (2. ročník): slohové vyučování, jazyková výchova, čtení a literární výchova
ČS(2. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody
 Z:
M (2. ročník): základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 
kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
ČS(3. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

výstupy učivo

 rozpoznává a pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je a třídí 
na základě zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ

 projevuje své vlastní životní 
zkušenosti, uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

 vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

Prvky vizuálně obrazného vyjádření
- hra s linií ( poznávání různých druhů linií a 
jejich výrazových možností )
- tvary a objemy(jejich kombinace a proměny v 
ploše a prostoru)
- vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti
Uspořádání objektů do celků
- uspořádání na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení ve statickém a 
dynamickém vyjádření
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly
- vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, 
čichových a vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými ostatními smysly
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- umělecká výtvarná tvorba, film, časopisy, 
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televize, reklama

přesahy

Do:
M (3. ročník): osově souměrné útvary
ČS(3. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Rozmanitost přírody
HV (3. ročník): Poslechové činnosti
PČ (3. ročník): Konstrukční činnosti,  Práce s drobným materiálem
Z:
HV (3. ročník): Instrumentální činnosti,  Hudební nauka
PČ (3. ročník): Konstrukční činnosti,  Příprava pokrmů

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

výstupy učivo

 rozpoznává a pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je a třídí 
na základě zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ

 projevuje své vlastní životní 
zkušenosti, uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

 vyjadřuje rozdíly při vnímání 
události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
- manipulace s objekty
- umístění objektů v prostoru
- akční tvar malby a kresby
- pohyb těla
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- jejich rozlišení výběr a uplatnění( hračky, 
objekty, ilustrace, volná malba, reklama, 
plastika)
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání( vizuální, haptické, 
statické, dynamické)
- hledisko jejich motivace( fantazijní, založené 
na smyslovém vnímání)

přesahy

Do:
TV (3. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
TV (3. ročník): - hry na sněhu a na ledě
ČS(3. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody
HV (3. ročník): Vokální činnost,  Instrumentální činnosti,  Hudebně pohybová činnost
PČ (3. ročník): Práce s drobným materiálem,  Konstrukční činnosti
Z:
M (3. ročník): základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 
kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova
Pč (3. ročník): Práce s drobným materiálem,  Konstrukční činnosti

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
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výstupy učivo

 interpretuje podle svých 
schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností

 nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil na 
základě vlastní zkušenosti

Osobní postoj v komunikaci
- jeho utváření a zdůvodňování
- odlišné interpretace v rámci skupin a jejich 
porovnávání s vlastní interpretací
Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření
- v komunikaci se spolužáky
- vysvětlování výsledků tvorby podle svých 
schopností
Proměny komunikačního obsahu
- záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření

přesahy

Do:
ČJ (3. ročník): jazyková výchova, čtení a literární výchova,  slohové vyučování
ČS(3. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody
 Z:
M (3. ročník): osově souměrné útvary,  prostorová představivost
ČS(3. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

výstupy učivo

 pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření při 
vlastních tvůrčích činnostech, 
porovnává je na základě vztahů (
světlostní poměry, barevné 
kontrasty, proporční vztahy atd.)

 uplatňuje osobitost svého 
vnímání v přístupu k realitě, 
tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření, svobodně 
volí a kombinuje výtvarné 
prostředky

 porovnává různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

Prvky vizuálně obrazného vyjádření
- hra s linií ( poznávání různých druhů linií a 
jejich výrazových možností )
- tvary a objemy(jejich kombinace a proměny v 
ploše a prostoru)
- vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti
Uspořádání objektů do celků
- uspořádání na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení ve statickém a 
dynamickém vyjádření
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly
- vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, 
čichových a vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými ostatními smysly
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- umělecká výtvarná tvorba, film, časopisy, 
televize, reklama, elektronická média

přesahy
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Do:
M (4. ročník): osově souměrné útvary
HV (4. ročník): Poslechová činnost
PČ (4. ročník): Konstrukční činnosti, Práce s drobným materiálem
ČS(4. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody
Z:
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
HV (4. ročník): Instrumentální činnost,  Hudební nauka
Pč (4. ročník): Konstrukční činnosti,  Příprava pokrmů

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

výstupy učivo

 pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření při 
vlastních tvůrčích činnostech, 
porovnává je na základě vztahů (
světlostní poměry, barevné 
kontrasty, proporční vztahy atd.)

 uplatňuje osobitost svého 
vnímání v přístupu k realitě, 
tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření, svobodně 
volí a kombinuje výtvarné 
prostředky

 porovnává různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
- manipulace s objekty
- umístění objektů v prostoru
- akční tvar malby a kresby
- pohyb těla
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- jejich rozlišení výběr a uplatnění( hračky, 
objekty, ilustrace, volná malba, reklama, 
animovaný film a comics, plastika)
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání( vizuální, haptické, 
statické, dynamické)
- hledisko jejich motivace( fantazijní, založené 
na smyslovém vnímání)

přesahy

Do:
M (4. ročník): základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 
kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
M (4. ročník): základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
TV (4. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
 - bruslení - hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích
ČS(4. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody 
HV (4. ročník): Vokální činnost, Instrumentální činnost
PČ (4. ročník): Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti
Z:
ČS(4. ročník): Člověk a jeho zdraví ,Rozmanitost přírody
PČ (4. ročník): Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

výstupy učivo

 nalézá a do komunikace v Osobní postoj v komunikaci
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sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

 zaměřuje se vědomě na projevení
vlastních životních zkušeností i 
na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy a to při 
tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření

- jeho utváření a zdůvodňování
- odlišné interpretace v rámci skupin a jejich 
porovnávání s vlastní interpretací
Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření
- v komunikaci se spolužáky
- vysvětlování výsledků tvorby podle svých 
schopností
Proměny komunikačního obsahu
- záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného 
umění

přesahy

Do: ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova; ČS(4. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde 
žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví ,Rozmanitost přírody
 Z: M (4. ročník): osově souměrné útvary;ČS(4. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, 
Lidé a čas

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

výstupy učivo

 projevuje své vlastní životní 
zkušenosti, uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

 užívá a kombinuje prvky 
vizuálně obrazného vyjádření ve 
vztahu k celku: v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy; 
v objemovém vyjádření 
modelování a skulpturální 
postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model

 nalézá vhodné prostředky pro 
vizuálně obrazná vyjádření 
vzniklá na základě vztahu 
zrakového vnímání k vnímání 
dalšími smysly; uplatňuje je 
v plošné, objemové i prostorové 
tvorbě

Prvky vizuálně obrazného vyjádření
- hra s linií ( poznávání různých druhů linií a 
jejich výrazových možností )
- tvary a objemy(jejich kombinace a proměny v 
ploše a prostoru)
- vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti
Uspořádání objektů do celků
- uspořádání na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení ve statickém a 
dynamickém vyjádření
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly
- vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, 
čichových a vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými ostatními smysly
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
- umělecká výtvarná tvorba, film, časopisy, 
televize, reklama, elektronická média, fotografie

přesahy

Do: M (5. ročník): osově souměrné útvary; ČS(5. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde 
žijeme, Lidé a čas, Rozmanitost přírody; HV (5. ročník): Hudebně pohybová činnost, 
Poslechová činnost
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PČ (5. ročník): Konstrukční činnost, Práce s drobným materiálem;PČ (5. ročník): Příprava 
pokrmů
Z: HV (5. ročník): Instrumentální činnost, Hudební nauka
PČ (5. ročník): Konstrukční činnosti, Příprava pokrmů

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

výstupy učivo

 projevuje své vlastní životní 
zkušenosti, uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

 užívá a kombinuje prvky 
vizuálně obrazného vyjádření ve 
vztahu k celku: v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy; 
v objemovém vyjádření 
modelování a skulpturální 
postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
- manipulace s objekty
- umístění objektů v prostoru
- akční tvar malby a kresby
- pohyb těla
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- jejich rozlišení výběr a uplatnění( hračky, 
objekty, ilustrace, volná malba, reklama, 
animovaný film a comics, plastika, skulptura )
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání( vizuální, haptické, 
statické, dynamické)
- hledisko jejich motivace( fantazijní, založené 
na smyslovém vnímání)

Přesahy

Do: M (5. ročník): základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, 
čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, základní útvary v 
prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec; TV (5. ročník): - turistika a pobyt v 
přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, 
táboření, ochrana přírody
- bruslení - hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích
ČS(5. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost 
 přírody ; HV (5. ročník): Vokální činnost, Instrumentální činnost
PČ (5. ročník): Práce s drobným materiálem,Konstrukční činnosti

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

výstupy Učivo

 při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, 
která mají komunikační účinky 
pro jeho nejbližší sociální vztahy

 nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil na 
základě vlastní zkušenosti

Osobní postoj v komunikaci
- jeho utváření a zdůvodňování
- odlišné interpretace v rámci skupin a jejich 
porovnávání s vlastní interpretací
Komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření
- v komunikaci se spolužáky
- vysvětlování výsledků tvorby podle svých 
schopností
Proměny komunikačního obsahu
- záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného 
umění
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Přesahy

Do: ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
ČS(5. ročník): Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a jeho 
zdraví ,Rozmanitost přírody

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PLOCHA A PROSTOR

výstupy učivo

 uvědomuje si prostorové vztahy 
ve svém okolí

 uvědomuje si rozložení hmoty v 
prostory a vztahy prostoru k 
chování člověka (pohyb, chování 
lidí, reakce)

- členění plochy - kompozice
- tematické práce - malba, perokresba, začlenění
figury do prostoru
- dekorativní členění plochy
- prostorové vytváření objektu

přesahy

Do:
M (6. ročník): Osová souměrnost
Z:
M (6. ročník): Osová souměrnost

FANTAZIE A HRA

výstupy učivo

 zaznamenává podněty z představ
a fantazie

 odpovídá na otázky proč a jak

- využití barevné nadsázky
- lidská hlava- barevné proměny
- hry s fantazií
- experiment ve výtvarném projevu
- výtvarné hry - otisky - náhody

přesahy

PÍSMO

výstupy učivo

 rozeznává základní tvary 
lineárního a kresleného písma

 řadí písmo v krátkých nápisech

- písmo - tvar
- užití písma, komunikativní a estetická funkce
- hry s písmeny - koláž

přesahy

Do:
D (6. ročník): Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Z:
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti
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PRÁCE S LINIÍ A KRESBA

výstupy učivo

 uplatňuje výrazové vlastnosti 
linie

 orientuje se v prostorových a 
barevných vztazích

- linie klidná a dynamická
- kresba umělých a přírodních forem - studie dle
skutečnosti

přesahy

Do:
Př (6. ročník): Biologie rostlin

BARVA

výstupy učivo

 učí se používat běžné pojmy z 
nauky o barvě

- teorie barev
- míchání barev
- překrývání barev
- vitráž a mozaika

přesahy

UŽITÍ UMĚNÍ V PRAXI

výstupy učivo

 porovnává různé interpretace 
výtvarného vyjadřování a vnímá 
je jako zdroj inspirace

- kultura odívání a bydlení
- ilustrátoři
- výstavy - jak vnímat umělecké dílo

přesahy

Do: OV (6. ročník): Naše vlast
ČJ (6. ročník): Základy čtení a porozumění textu
Z: OV (6. ročník): Naše vlast
(6. ročník): Základy čtení a porozumění textu

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

PRÁCE S LINIÍ A KRESBA

výstupy učivo

 rozpoznává a pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření

 užívá a kombinuje prvky ve 

- kresba přírodnin a umělých forem, využití 
kresebných technik
- linie, tvar
- vyjádření objemu - stínování
- obří detail
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vztahu k celku - porovnává, 
poměřuje

přesahy

Do:
Př (7. ročník): Biologie rostlin
Pč (7. ročník): technické kreslení a technická dokumentace

PRÁCE S BARVOU

výstupy učivo

 hledá symboliku ve výtvarném 
projevu

 stylizuje okolní svět

- krajina, omezená barevná škála
- fantazijní tvorba
- míchání barev, barevná nadsázka

přesahy

PROSTOROVÁ PRÁCE A STRUKTURA

výstupy učivo

 objevuje možnosti a výrazové 
vlastnosti barev, tvaru, prostoru, 
světla, struktury

- drapérie
- zátiší
- reliéfní plochy
- písmo - vyjádření pocitů a nálad
- skulptura - ruce
- prostorové útvary z papíru, textilu, přírodnin

přesahy

Do:
Pč (7. ročník): zpracování dřeva
Pč (7. ročník): zpracování plastů

PÍSMO A JEHO UŽITÍ

výstupy učivo

 nalézá vhodné prostředky k 
vyjádření v reklamě, filmu

- plakát
- plošné písmo spojené se stylizovaným 
motivem
- ilustrace textů

přesahy

Do:
ČJ (7. ročník): Pozvánka a žádost
ČJ (7. ročník): Lyrika
ČJ (7. ročník): Próza
Z:
(7. ročník): Pozvánka a žádost

NOVÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY
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výstupy učivo

 interpretuje svět snů a fantazie 
ve vlastní tvorbě

- experiment ( dekalk, drippink, kapané barvy)

přesahy

INTERPRETACE VÝTVARNÝCH DĚL

výstupy učivo

 osvojuje si základy výtvarného 
cítění

- vlastní interpretace výtvarných děl - výstavy

přesahy

Do:
OV (7. ročník): Kulturní život a masmédia
ČJ (7. ročník): Pozvánka a žádost
Z:
(7. ročník): Popis
OV (7. ročník): Kulturní život a masmédia

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PŘÍRODA A ČLOVĚK (STUDIE A PARAFRÁZE)

výstupy učivo

 vnímá prostředí, ve kterém žije

 vidí, hledá výtvarně zajímavé 
obrazy kolem sebe, vnímá světlo, 
barevnost, rozvržení hmoty v 
prostoru, struktury, povrchy, 
všímá si zajímavých detailů

- malba - barevné odstíny (vyjádření objemu)
- kresba v plenéru
- hlava a části lidského těla (detail, parafráze)
- postava v pohybu ve vztahu k prostředí
- studie přírodnin a umělých forem

přesahy

Do:
Př (8. ročník): Stavba a funkce jednotlivých částí těla
Př (8. ročník): Anatomie a fyziologie
Př (8. ročník): Praktické metody pozorování přírody

PÍSMO A JEHO UŽITÍ, NETRADIČNÍ TECHNIKY, PROSTOROVÁ VYTVÁŘENÍ A VÝRAZOVÁ

MALBA

výstupy učivo

 uplatňuje subjektivitu a osobitost
ve vlastní práci i v interpretaci 
tvorby ostatních

- naivita a fantazie, experiment s různými 
materiály
- monotematický kalendář - skupinová práce
- reliéfní plochy, prostorové vytváření
- symbolické vyjádření v kresbě
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- plakát - komunikační prostředky
- písmo - reklama
- výrazová malba - lidské vlastnosti

přesahy

Do:
OV (8. ročník): Manipulativní reklama a informace
OV (8. ročník): Osobní rozvoj
OV (8. ročník): Vnitřní svět člověka
ČJ (8. ročník): Chvála jazyka
Z:
OV (8. ročník): Vnitřní svět člověka
OV (8. ročník): Osobní rozvoj

ZÁTIŠÍ A KRAJINA

výstupy učivo

 poznává tvorbu některých 
umělců a snaží se jí porozumět, 
neodmítá moderní malířství

 rozeznává jednotlivé 
architektonické slohy, nachází 
zajímavá zákoutí a pohledy, 
všímá si detailů

- zátiší v malbě
- krajina jinak

přesahy

9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

PRÁCE S LINIÍ A KRESBOU

výstupy učivo

 zrakově vnímá detaily na 
přírodních a umělých formách, 
ztvárňuje realitu

- zobrazování přírodních a umělých forem
- zátiší

přesahy

Do:
Př (9. ročník): Neživá příroda
Z:
Inf (9. ročník): Počítačová grafika

PÍSMO, FANTAZIE A HRA

výstupy učivo

 uplatňuje představivost, fantazii 
a výtvarné myšlení ve vlastním 
výtvarném projevu

 utváří si smysl pro originalitu a 
kreativní stránku své osobnosti

- užití písma - plakát
- volný přepis výtvarného díla (parafráze)
- uplatnění výtvarného zjednodušení - stylizace
- fantazie, experiment v tvorbě
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 vnímá hudební podněty

přesahy

Do:
Inf (9. ročník): Počítačová grafika
Z:
Inf (9. ročník): Počítačová grafika

ČLOVĚK

výstupy učivo

 vyjadřuje pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru

- tematická práce - postava
- detail

přesahy

Do: Př (8. ročník): Stavba a funkce jednotlivých částí těla; Př (8. ročník): Anatomie a 
fyziologie

PROSTOROVÉ VYTVÁŘENÍ

výstupy učivo

 respektuje povahu materiálu, 
uplatňuje subjektivitu

- práce v materiálu - architektonické objekty

přesahy

DESIGN A UŽITÉ UMĚNÍ

výstupy učivo

 osvojuje si základy dobrého 
vkusu, výtvarného cítění

 získává základní orientaci v 
oblasti výtvarného umění

- design
- estetická úroveň reklamy

Přesahy

Do: Inf (9. ročník): Počítačová grafika
Z: Inf (9. ročník): Počítačová grafika

5.8.2. Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Hudební výchova na 2. stupni (nižším gymnáziu) navazuje na uvědoměle hravé osvojení 
hudby v 1.- 5. ročníku. Časová dotace je stanovena na jednu hodinu týdně. Postupně vede 
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žáky od uvědomělé hry k cílevědomé hudební ,práci a rozvíjí tvořivý charakter hravých i 
pracovních přístupů k hudbě. Jejím smyslem je podílet se tvořivou aktivitou intelektu smyslů, 
citu i vůle na vytváření estetického, citového a etického základu osobnosti dítěte.
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. V etapě 
základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe 
obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se 
propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, 
především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně 
projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, 
intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při 
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při 
souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a 
pohybovém doprovodu hudby
a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního 
zájmu a zaměření.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i 
mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 
reprodukci i produkci. Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a 
reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem poslechových činností je aktivní 
vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, 
stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Časová dotace pro jednotlivé ročníky na 1. stupni je jedna hodina týdně.
Vyučovací předmět se realizuje v učebnách hudební výchovy či jednotlivých třídách.
Volba metod uplatňovaných ve výuce hudební výchovy vyplývá z charakteru předmětu. Při 
vytváření hudebních a pohybových dovedností ve jmenovaných činnostech převažují 
praktické metody. Pro účinné osvojení činnostně zaměřených výstupů učitelé využívají 
audiovizuální techniku. Organizační formy vyučování zahrnují kromě vyučovacích hodin v 
odborné učebně příležitostně i návštěvu koncertů či interaktivních hudebně vzdělávacích 
pořadů.

Výchovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence
1. Kompetence k učení
- učitel nabízí žákovi různé způsoby pro osvojování si učiva, hodnotí jeho úspěšnost a pomáhá
žákům najít vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení
- postupným pronikáním do hudebního oboru vede učitel žáka k uvědomění si významu 
hudební výchovy pro jeho život a uvědomění si možnosti dalšího studia a celoživotního 
zdokonalování se
- prostřednictvím práce s referáty dává učitel žákům příležitost naučit se vyhledávat, třídit, 
zpracovávat a předávat informace, uchovávat je a dále je uplatňovat
- při práci s hudebním dílem a při osvojování si nových informací učitel směřuje žáky k 
využívání obecně užívaných termínů a k aplikaci již dříve získaných informací
- při hudebně-pohybových, vokálních a instrumentálních činnostech vytváří učitel prostředí 
pro tvorbu a experiment
2. Kompetence k řešení problémů
- učitel simuluje problémové situace, upozorňuje na nesrovnalosti a tím rozvíjí schopnost 
žáků pokoušet se nalézt řešení, povzbuzuje při případném nezdaru a to jak při hudebních 
aktivitách, tak při osvojování si nového učiva
3. Kompetence komunikativní
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- učitel vytváří prostor pro diskusi a obhajobu vlastních názorů např. při poslechových 
činnostech a upozorňuje na nutnost vzájemné tolerance
- učitel průběžně ověřuje schopnost žáků užívat zavedené pojmy, vyjadřovat se písemně i 
ústně k probíraným tématům i hudebním dílům
4. Kompetence sociální a personální
- učitel vytváří v hodinách hudební výchovy při instrumentálních, vokálních i hudebně-
pohybových činnostech prostor pro společnou práci, pro práci v týmu, kde si žák hledá a 
nachází svou pozici, umí pomoci nebo o pomoc požádat a tím ovlivňovat kvalitu společné 
práce a současně vytvářet a upevňovat dobré mezilidské vztahy
5. Kompetence občanské
- při výchovných koncertech a návštěvách divadelních představení učitel uvádí nejen do 
povědomí žáků, ale dle možností i do jejich životní praxe pravidla chování a společenské 
etikety
- učitel vysvětluje žákům význam našich národních tradic a kulturního a historického dědictví 
a zapojuje dle možností žáky do kulturního dění
6. Kompetence pracovní
- učitel dává žákům dostatek příležitostí ke zvládnutí základní techniky hry na jednoduché 
hudební nástroje a při hře je vede k dodržování vymezených pravidel

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

výstupy učivo

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase

 rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty, improvizuje 
v rámci nejjednodušších 
hudebních forem

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu 
znějící hudby

- správné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněné
zpívání
- rytmizace jednoduchých slovních spojení

přesahy

Do:
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
TV (1. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (1. ročník): - příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po 
zátěži, napínací a protahovací cvičení
ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
VV (1. ročník): Uplatňování subjektivity
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POSLECHOVÉ ČINNOSTI

výstupy učivo

 využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře

 rozlišuje základní hudební 
nástroje

 odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 
instrumentální

- rozlišení zvuku, tónu, hlasu mluveného a 
zpívaného
- rozpoznání některých hudebních nástrojů 
(klavír, housle, kytara, flétna)
- seznámení s hymnou České republiky

přesahy

Do:
ČS(1. ročník): Místo, kde žijeme
Z:
ČJ (1. ročník): čtení a literární výchova
ČS (1. ročník): Lidé a čas
ČS(1. ročník): Rozmanitost přírody
TV (1. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
VV (1. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

výstupy učivo

 využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře

 rozpozná v proudu znějící hudby 
některé hudební nástroje

- doprovod na jednoduché hudební nástroje

přesahy

Do:
VV (1. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem
Z:
VV (1. ročník): Uplatňování subjektivity
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

výstupy učivo

 reaguje pohybem na znějící 
hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- správné držení těla
- jednoduché taneční hry
- chůze, pochod

přesahy

Do:
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TV (1. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
TV (1. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
ČS(1. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
TV (1. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
PČ (1. ročník): Pěstitelské práce

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

VOKÁLNÍ ČINNOST

výstupy Učivo

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase

 rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty, improvizuje 
v rámci nejjednodušších 
hudebních forem

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu 
znějící hudby

- hospodárné dýchání, zřetelná výslovnost, 
uvolněné zpívání, dodržování rytmu

přesahy

Do: ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova
TV (2. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (2. ročník): - příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po 
zátěži, napínací a protahovací cvičení
ČS (2. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova
VV (2. ročník): Uplatňování subjektivity

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

výstupy učivo

 rozlišuje jednoduché hudební 
nástroje

 odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 
instrumentální

- seznámení s umělými a lidovými písněmi
- poznávání dalších hudebních nástrojů ( trubka,
klarinet, buben )
- skladby dle výběru učitele přiměřené k věku 
dětí

přesahy

Z:
ČJ (2. ročník): čtení a literární výchova
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ČS (2. ročník): Rozmanitost přírody
TV (2. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
VV (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST

výstupy učivo

 využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře

 rozpozná v proudu znějící hudby 
některé hudební nástroje

- jednoduchý doprovod na rytmické nástroje

přesahy

Do: VV (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti; PČ (2. ročník): Práce s drobným 
materiálem
Z: VV (2. ročník): Uplatňování subjektivity; PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

výstupy učivo

 reaguje pohybem na znějící 
hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- procvičování již osvojené pohybové činnosti
- osvojení poskoku, přeměnného kroku

přesahy

Do:
TV (2. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
TV (2. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
ČS(2. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
TV (2. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
VV (2. ročník): Uplatňování subjektivity
PČ(2. ročník): Pěstitelské práce

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

VOKÁLNÍ ČINNOST

výstupy učivo

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase

 rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty, improvizuje 

- pokračování v osvojených činnostech z 
předešlých ročníků (dýchání, výslovnost, 
uvolněný zpěv )
- správný pěvecký postoj
- osvojování pěveckého dělení slov
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v rámci nejjednodušších 
hudebních forem

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu 
znějící hudby

přesahy

Do: ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova
TV (3. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (3. ročník): - příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po 
zátěži, napínací a protahovací cvičení; ČS(3. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z: ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova; VV (3. ročník): Uplatňování subjektivity

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

výstupy učivo

 rozlišuje jednoduché hudební 
nástroje

 odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 
instrumentální

- poznávání hudby zábavné, slavnostní
- skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka
- zdokonalování se v poznávání hudebních 
nástrojů ( klarinet, lesní roh, fagot, příčná a 
zobcová flétna )

přesahy

Z: TV (3. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance; ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova; ČS(3. ročník): Lidé a 
čas
ČS(3. ročník): Rozmanitost přírody; VV (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

výstupy učivo

 využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře

 rozpozná v proudu znějící hudby 
některé hudební nástroje

- zdokonalování doprovodu na rytmické nástroje

přesahy

Do: VV (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti; PČ (3. ročník): Práce s drobným 
materiálem
Z: VV (3. ročník): Uplatňování subjektivity; PČ (3. ročník): Práce s drobným materiálem

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

výstupy učivo

 rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty

 reaguje pohybem na znějící 

- taktování na 2 doby
- chůze dvoudobá
- vyjádření hudební nálady
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hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

přesahy

Do:
TV (3. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
TV (3. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
PRV (3. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
VV (3. ročník): Uplatňování subjektivity
PČ (3. ročník): Pěstitelské práce
TV (3. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance

4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

VOKÁLNÍ ČINNOST

výstupy učivo

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a 
při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

 realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, 
tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

- rozšiřování pěveckých dovedností
- realizace písní ve 2/4, 3/4 taktu
- zpívá rytmicky přesně v jednohlase a dvojhlase
- prodleva, kánon
- intonuje a vokálně improvizuje v mollových a 
durových stupnicích
- hudební hry
- zachycení melodie písně pomocí jednoduchého
grafického vyjádření, notový zápis jako opora 
při realizaci písně

přesahy

Do:
TV (4. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (4. ročník): - příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po 
zátěži, napínací a protahovací cvičení
ČS(4. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
VV (4. ročník): Uplatňování subjektivity

POSLECHOVÁ ČINNOST

výstupy učivo

 rozpozná hudební formu 
jednoduché písně či skladby

- rozeznává kvalitu tónů(délka, síla, barva, 
výška)
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 rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z užitých hudebních 
výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné harmonické
změny

- rozlišuje vztahy mezi tóny, souzvuk, akord
- rozpozná rytmus, melodii, harmonie, barvu, 
kontrast a gradaci, pohyb melodie(melodie 
vzestupná a sestupná)
- poznávání hudby pochodové, taneční, 
ukolébavky
- rozeznává hudební formy - malá písňová 
forma, velká písňová forma
- interpretace hudby - slovní vyjádření

přesahy

Z:
VV (4. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova
TV (4. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST

výstupy učivo

 využívá na základě svých 
hudebních schopností a 
dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivu
skladeb a písní

 vytváří v rámci svých 
individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární 
hudební improvizace

- zdokonalování hry na instrumentální nástroje
- tvorba předeher, meziher a doher, hudební 
doprovod
-hudební hry, jednodílná písňová forma
- využití notačních programů

přesahy

Do: VV (4. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti; PČ(4. ročník): Práce s drobným 
materiálem
Z: VV (4. ročník): Uplatňování subjektivity; PČ (4. ročník): Práce s drobným materiálem

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

výstupy učivo

 realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, 
tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

 ztvárňuje hudbu pohybem s 
využitím tanečních kroků, na 

- taktování na 3,4, doby, taneční hry se zpěvem, 
lidové tance
- pohybové vyjádření hudby - pantomima, 
improvizace s využitím tanečních kroků
- reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách, utváření pohybové paměti
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základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří 
pohybové improvizace

přesahy

Do:
TV (4. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
TV (4. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
ČS(4. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
PČ(4. ročník): Pěstitelské práce

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

VOKÁLNÍ ČINNOST

výstupy Učivo

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a 
při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

 realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, 
tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

- rozšiřování pěveckých dovedností
- realizace písní ve 2/4, 3/4 taktu
- zpívá rytmicky přesně v jednohlase a dvojhlase
- prodleva, kánon
- intonuje a vokálně improvizuje v mollových a 
durových stupnicích( V., III., a I. stupeň, volné 
nástupy VIII., a spodní V. stupeň apod.)
- hudební hry
- zachycení melodie písně pomocí jednoduchého
grafického vyjádření, notový zápis jako opora 
při realizaci písně, nota jako grafický znak pro 
tón, zápis rytmu jednoduché písně

přesahy

Do:
TV (5. ročník): - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita 
pohybu
TV (5. ročník): - příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po 
zátěži, napínací a protahovací cvičení
ČS (5. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
VV (5. ročník): Uplatňování subjektivity

POSLECHOVÁ ČINNOST

výstupy učivo

 rozpozná hudební formu - rozeznává kvalitu tónů(délka, síla, barva, 
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jednoduché písně či skladby

 rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z užitých hudebních 
výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné harmonické
změny

výška)
- rozlišuje vztahy mezi tóny, souzvuk, akord
- rozpozná rytmus, melodii, harmonie, barvu, 
kontrast a gradaci, pohyb melodie(melodie 
vzestupná a sestupná), zvukomalebnost, 
metrické, rytmické, dynamické , harmonické 
změny v hudebním proudu
- poznávání hudby pochodové, taneční, 
ukolébavky
- rozeznává hudební formy - malá písňová 
forma, velká písňová forma, rondo, variace
- interpretace hudby - slovní vyjádření

přesahy

Z:
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova
ČS(5. ročník): Lidé a čas
TV (5. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
VV (5. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST

výstupy učivo

 využívá na základě svých 
hudebních schopností a 
dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivu
skladeb a písní

 vytváří v rámci svých 
individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární 
hudební improvizace

- zdokonalování hry na instrumentální nástroje
- tvorba předeher, meziher a doher, hudební 
doprovod
-hudební hry, jednodílná písňová forma
- využití notačních programů, čtení a zápis 
rytmického schématu jednoduchého motivu či 
tématu instrumentální skladby

přesahy

Do:
VV (5. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
PČ(5. ročník): Práce s drobným materiálem
Z:
VV (5. ročník): Uplatňování subjektivity
PČ (5. ročník): Práce s drobným materiálem

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

výstupy učivo

 realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, 
tancem, doprovodnou hrou) 

- taktování na 3,4, doby, taneční hry se zpěvem, 
lidové tance
- pohybové vyjádření hudby - pantomima, 
improvizace s využitím tanečních kroků
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jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

 ztvárňuje hudbu pohybem s 
využitím tanečních kroků, na 
základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří 
pohybové improvizace

- reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách, utváření pohybové paměti

přesahy

Do:
TV (5. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
TV (5. ročník): - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance
ČS (5. ročník): Člověk a jeho zdraví
Z:
VV (5. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
PČ(5. ročník): Pěstitelské práce

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

VOKÁLNÍ ČINNOST

Očekávané výstupy učivo

 uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu i 
při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev 
druhého

 realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů

Hudební rytmus:
- odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči 
a hudby
- využívání rytmických zákonitostí při vokálním
projevu

Přesahy

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST

Očekávané výstupy učivo

 využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách

 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 

Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické 
projevy.
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schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace

Přesahy

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

 Očekávané výstupy učivo

 rozpozná některé z tanců 
různých stylových období, zvolí 
vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na 
základě individuálních 
hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

Pohybový doprovod znějící hudby:
- taktování
- taneční kroky
- vlastní pohybové ztvárnění

Přesahy

Z: TV (6. ročník): Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí

POSLECHOVÁ ČINNOST

Očekávané výstupy Učivo

 orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam 
v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému celku

 zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska 
její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami

 vyhledává souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění

Orientace v hudebním prostoru a analýza 
hudební skladby:
-postihování hudebně výrazových prostředků
- významné sémantické prvky užité ve skladbě 
(zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, 
pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a 
jejich význam pro pochopení hudebního díla

Přesahy

Z:
TV (6. ročník): Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ
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VOKÁLNÍ ČINNOST

Očekávané výstupy Učivo

 uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu i 
při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev 
druhého

 realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů

Pěvecký a mluvní projev:
- rozšiřování hlasového rozsahu
- hlasová hygiena
- hlasová nedostatečnost a některé způsoby její 
nápravy
- mutace
- vícehlasý a jednohlasý zpěv
- deklamace
- techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.),
jejich individuální využití při zpěvu i při 
společných vokálně instrumentálních aktivitách
Reflexe vokálního projevu:
- vlastní vokální projev a vokální projev 
ostatních
- hledání možností nápravy hlasové 
nedostatečnosti (transpozice melodie, využití 
jiné hudební činnosti)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST

Očekávané výstupy Učivo

 využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách

 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace

Hra na hudební nástroje:
- nástrojová reprodukce melodií (motivků, 
témat, písní, jednoduchých skladeb)
- hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů 
Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače
- nástrojová improvizace (jednoduché hudební 
formy)

Přesahy

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

Očekávané výstupy Učivo

 rozpozná některé z tanců 
různých stylových období, zvolí 
vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na 
základě individuálních 
hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

Orientace v prostoru:
- rozvoj pohybové paměti
- reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách

Přesahy

Z: TV (7. ročník): Pohybové hry, gymnastika
TV (7. ročník): Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem
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POSLECHOVÁ ČINNOST

Očekávané výstupy Učivo

 orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam 
v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému celku

 zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska 
její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami

 vyhledává souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění

Hudební dílo a jeho autor:
- hudební skladba v kontextu s jinými 
hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, 
životem autora, vlastními zkušenostmi 
(inspirace, epigonství, kýč, módnost a 
modernost, stylová provázanost)

Přesahy

Z: (7. ročník): Drobné literární útvary
TV (7. ročník): Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem

8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

VOKÁLNÍ ČINNOST

Očekávané výstupy Učivo

 uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu i 
při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev 
druhého

 realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů

Intonace a vokální improvizace:
- diatonické postupy v durových a mollových 
tóninách
- improvizace jednoduchých hudebních forem
Orientace v notovém záznamu vokální skladby:
- notový zápis jako opora při realizaci písně či 
složitější vokální nebo vokálně instrumentální 
skladby

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST

Očekávané výstupy učivo

 využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách

 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 

Vyjadřování hudebních i nehudebních 
představ a myšlenek pomocí hudebního 
nástroje:
- představy rytmické, melodické, tempové, 
dynamické, formální
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doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace

přesahy

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

Očekávané výstupy učivo

 rozpozná některé z tanců 
různých stylových období, zvolí 
vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na 
základě individuálních 
hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na 
sémantiku hudebního díla:
- pantomima
- improvizace

přesahy

POSLECHOVÁ ČINNOST

Očekávané výstupy učivo

 orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam 
v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému celku

 zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska 
její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami

 vyhledává souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění

Hudební styly a žánry:
- chápání jejich funkcí vzhledem k životu 
jedince i společnosti, kulturním tradicím a 
zvykům

přesahy

Z:
D (8. ročník): Objevy a dobývání. Počátky nové doby
D (8. ročník): Modernizace společnosti
Inf (8. ročník): Multimédia
(8. ročník): Setkání se starší literaturou
(8. ročník): Od romantismu k moderní literatuře
(8. ročník): Chvála jazyka

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ
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VOKÁLNÍ ČINNOST

Očekávané výstupy učivo

 uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu i 
při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev 
druhého

 realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů

Rozvoj hudebního sluchu a hudební 
představivosti
- reprodukce tónů
- převádění melodií z nezpěvné do zpěvné 
polohy
- zachycování rytmu popřípadě i melodie 
zpívané (hrané) písně pomocí grafického 
(notového) záznamu

přesahy

Do:
ČJ (9. ročník): jazyková výchova

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST

Očekávané výstupy učivo

 využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách

 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace

Záznam hudby:
- noty
- notační programy (např. Capella, Finale, 
Sibelius) a další způsoby záznamu hudby

přesahy

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

Očekávané výstupy učivo

 rozpozná některé z tanců 
různých stylových období, zvolí 
vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na 
základě individuálních 
hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

Pohybové reakce na změny v proudu znějící 
hudby:
- tempové
- dynamické
- rytmicko-metrické
- harmonické

přesahy

Z:
TV (9. ročník): Gymnastika
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POSLECHOVÁ ČINNOST

Očekávané výstupy učivo

 orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam 
v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému celku

 zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska 
její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami

 vyhledává souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění

Interpretace znějící hudby:
- slovní charakterizování hudebního díla 
(slohové a stylové zařazení apod.)
- vytváření vlastních soudů a preferencí

přesahy

Do:
D (9. ročník): Moderní doba
VV (9. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
Z:
D (9. ročník): Moderní doba
D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
(9. ročník): Divadlo - písňové texty
TV (9. ročník): Gymnastika
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5.9. Člověk a svět práce

5.9.1. Praktické činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu:
-----------------------------------------------
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
----------------------------------------------------------------
Předmět postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání 
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření 
životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z 
konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a
technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Dále předmět postihuje 
oblast světa práce a volby povolání.
Při výuce klademe důraz předně na rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, výchovy ke zdraví, 
dodržování pravidel společenského chování, komunikaci i spolupráci, správných pracovních 
návyků a zažití základních zásad bezpečnosti práce. Předmět směřuje k tomu, aby si žáci 
osvojili dovednosti důležité pro jejich další život.
Předmět vyučujeme od prvního do devátého ročníku.
Formálně je předmět členěn na okruhy:
- ruční práce s různými materiály - 1. až 9. ročník
- pěstitelství - do 8. ročníku
- vaření a provoz domácnosti - 8. a 9. ročník
- svět práce a volba povolání - 9. ročník
Časová dotace pro 1. až 5. ročník je jedna hodina týdně.
Daný vyučovací předmět se realizuje dle možností buď v jednotlivých třídach nebo v terénu.
Žáci 5. ročníků pracují ve školní cvičné kuchyňce.
V 6. - 9. ročníku je časová dotace 1 hodina týdně. Výuka probíhá dle aktuálního okruhu učiva 
v kmenových třídách, ve školní cvičné kuchyňce, ve školní dílně nebo v terénu.
Formou realizace výuky v 6. - 8. ročníku jsou devadesátiminutové bloky jednou za dva týdny,
v 9. ročníku je to 1 běžná vyučovací hodina každý týden.

Výchovné a vzdělávací strategie
--------------------------------------
KOMPETENCE K UČENÍ
----------------------------
vést žáky k zodpovědnosti za své
vzdělávání, umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat je pro
celoživotní učení
- žáky vedeme k sebehodnocení
- dbáme na podněcování tvořivosti a realizaci vlastních nápadů
- žáky vedeme k účasti na soutěžích
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
-------------------------------------------
podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickém u uvažování a k řešení
problémů
- do výuky začleňujeme problémové úkoly z praktického života
- žáky vedeme ke kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů, včetně internetu
- žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
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-------------------------------------
vést žáky k otevřené, všestranné
a účinné komunikaci
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými
- učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor a zároveň respektovat stanoviska druhých
- vedeme žáky k přátelským vztahům ve třídě
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
------------------------------------------------
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a hodnotit
práci vlastní i druhých
- učíme žáky respektovat názor druhých a schopnost korigovat názor vlastní
- usilujeme o to, aby žáci byli schopni střídat role ve skupině
- žáky vedeme k dodržování základních pravidel chování
- učíme žáky pravidlům týmové práce
KOMPETENCE OBČANSKÉ
-------------------------------
vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si své
povinnosti, uplatňující svá práva a
respektující práva druhých,
- jako osobnosti zodpovědné za svůj
život, své zdraví a za své životní
prostředí,
- jako ohleduplné bytosti, schopné a
ochotné účinně pomoci v různých
situacích
- vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů mezi žáky
- žáky vedeme k třídění odpadu
KOMPETENCE PRACOVNÍ
------------------------------
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci,
naučit žáky používat při práci vhodné
materiály, nástroje a technologie,
naučit žáky chránit své zdraví při práci,
pomoci žákům při volbě jejich
budoucího povolání
- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi jejich 
budoucí profesionální orientace
- vhodným výběrem volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme žákům v jejich 
profesní orientaci
- výuku doplňujeme o vhodné exkurze
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

výstupy učivo

 Vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů

 Pracuje podle slovního návodu
 Získává základní a praktické 

pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 poznává vybrané materiály a 
jejich užité vlastnosti

 Osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 Vytváří si pozitivní vztah k 
práci , odpovědný a tvořivý 
postoj k vlastní činnosti

 Získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 poznává a prohlubuje znalosti v 
oblasti lidových zvyků, tradic a 
řemesel

Pomůcky: přírodniny, modelovací hmota, papír 
a karton, textil, drát,špejle,
seznámení se základními nástroji a pomůckami
jednoduché pracovní operace a 
postupy:stříháni,ohýbání, spojování, 
propichování, navlékání, slepování
určování vlastností materiálu: tvar, barva, 
povrch, tvrdost, pružnost, savost, tvárnost
seznamování se základními nástroji a 
pomůckami, s jejich účelem, způsobem použití s
jejich vlastnostmi
vytváření návyku organizace práce
osvojování si základů bezpečnosti a hygieny 
práce
hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání, 
ohýbání, dělení na části
překládání, skládání, stříhání, trhání, 
vystřihování, nalepování, slepování
vystřihování jednoduchých symetrických tvarů z
přeloženého papíru, obkreslování podle šablony,
skládanky, vystřihovánky
rozlišování a pojmenování druhů 
zpracovávaného papíru
užití přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchou ozdobu, šperk, svícen, vánoční 
ozdoba

přesahy

Do:
M (1. ročník): obor přirozených čísel, základní útvary v prostoru
ČJ (1. ročník): psaní, čtení a literární výchova
TV (1. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
TV (1. ročník): - základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním 
náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
ČS(1. ročník): Místo, kde žijeme, Lidé a čas,  Rozmanitost přírody
VV (1. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
HV (1. ročník): Instrumentální činnosti
Z:
ČJ (1. ročník): jazyková výchova
 ČS (1. ročník): Člověk a jeho zdraví , Lidé kolem nás,  Lidé a čas, Rozmanitost přírody 
VV (1. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti,  Uplatňování subjektivity
HV (1. ročník): Instrumentální činnosti
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KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

výstupy učivo

 Pracuje podle slovního návodu
 Osvojuje si zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 Vytváří si pozitivní vztah k 
práci , odpovědný a tvořivý 
postoj k vlastní činnosti

 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi

Materiál : jednoduché stavebnice
seznámení se s návodem a předlohami 
stavebnice, s jednotlivými částmi, možnostmi 
užití
sestavování modelů podle předlohy i podle 
představy
sestavování jednoduchých modelů z 
konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a 
díly
montáž a demontáž předmětů
poznávání vlastností materiálů a jejich 
porovnávání, funkční využití

přesahy

Do:
M (1. ročník): základní útvary v prostoru
ČS (1. ročník): Místo, kde žijeme
VV (1. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
Z: VV (1. ročník): Uplatňování subjektivity, Rozvíjení smyslové citlivosti

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

výstupy Učivo

 Pracuje podle slovního návodu
 Získává základní a praktické 

pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 Osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 Vytváří si pozitivní vztah k 
práci , odpovědný a tvořivý 
postoj k vlastní činnosti

 Získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 provádí pozorování přírody, 
zaznamenává a zhodnotí 
výsledky pozorování

 pečuje o nenáročné rostliny

ošetřování pokojových květin, zalévání, kypření,
rosení, hnojení
pěstování některých plodin, klíčivost rostlin
pokusy a pozorování

přesahy

Do:
TV (1. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
ČS (1. ročník): Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody
HV (1. ročník): Hudebně pohybová činnost
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2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

výstupy učivo

 vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů

 pracuje podle slovního návodu
 získává základní a praktické 

pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 poznává vybrané materiály a 
jejich užité vlastnosti

 osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 poznává a prohlubuje znalosti v 
oblasti lidových zvyků, tradic a 
řemesel

Pomůcky: přírodniny, modelovací hmota, papír 
a karton, textil, drát,špejle,
seznámení se základními nástroji a pomůckami
jednoduché pracovní operace a 
postupy:stříháni,ohýbání, spojování, 
propichování, navlékání, slepování
určování vlastností materiálu: tvar, barva, 
povrch, tvrdost, pružnost, savost, tvárnost
seznamování se základními nástroji a 
pomůckami, s jejich účelem, způsobem použití s
jejich vlastnostmi
vytváření návyku organizace práce
osvojování si základů bezpečnosti a hygieny 
práce
hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání, 
ohýbání, dělení na části
překládání, skládání, stříhání, trhání, 
vystřihování, nalepování, slepování
vystřihování jednoduchých symetrických tvarů z
přeloženého papíru, obkreslování podle šablony,
skládanky, vystřihovánky
rozlišování a pojmenování druhů 
zpracovávaného papíru
užití přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchou ozdobu, šperk, svícen, vánoční 
ozdoba
užití některé z technik zpracování: vykrývání 
kraslic,
odměřování a navlečení nitě,
šití stehem: předním, zadním
sešívání předním a zadním stehem v jednoduchý
šev
rozlišování textilií: bavlněné, lněné, hedvábné, 
vlněné, z chemických vláken
rozlišování rubu a líce tkaniny

přesahy

Do:
M (2. ročník): obor přirozených čísel, vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
ČJ (2. ročník): psaní, čtení a literární výchova, slohové vyučování
TV (2. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
 - základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné 
hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
ČS (2. ročník): Místo,kde žijeme, Lidé a čas,  Rozmanitost přírody
HV (2. ročník): instrumentální činnost
Z:
ČJ (2. ročník): psaní, jazyková výchova
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ČS (2. ročník): Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví
VV (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
HV (2. ročník): instrumentální činnost, Hudební nauka

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

výstupy učivo

 vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů

 pracuje podle slovního návodu
 získává základní a praktické 

pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi

Materiál : jednoduché stavebnice, kartonové 
prvky
seznámení se s návodem a předlohami 
stavebnice, s jednotlivými částmi, možnostmi 
užití
sestavování modelů podle předlohy i podle 
představy
sestavování jednoduchých modelů z 
konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a 
díly
montáž a demontáž předmětů
poznávání vlastností materiálů a jejich 
porovnávání, funkční využití
osvojování si správných pracovních dovedností 
a návyků
zachování bezpečnosti a hygieny práce
vytváření vlastních prostorových kompozic

přesahy

Do:
M (2. ročník): základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
ČJ (2. ročník): slohové vyučování
ČS (2. ročník): Místo,kde žijeme
VV (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
Z:
M (2. ročník): základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
VV (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

výstupy učivo

 pracuje podle slovního návodu
 získává základní a praktické 

pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 provádí pozorování přírody, 

ošetřování pokojových květin, zalévání, kypření,
rosení, hnojení
pěstování některých plodin, klíčivost rostlin
pokusy a pozorování
rychlení okrasných dřevin teplem
exkurze do květinářství
poznávání některých druhů semen
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zaznamenává a zhodnotí 
výsledky pozorování

 pečuje o nenáročné rostliny, 
poznává nářadí a pomůcky, 
provádí pozorování a pokusy

 poznává a prohlubuje znalosti v 
oblasti lidových zvyků, tradic a 
řemesel

přesahy

Do:
TV (2. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
ČaS (2. ročník): Rozmanitost přírody
HV (2. ročník): Hudebně pohybová činnost

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

výstupy učivo

 vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 poznává vybrané materiály a 
jejich užité vlastnosti

 osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 poznává a prohlubuje znalosti v 
oblasti lidových zvyků, tradic a 
řemesel

Pomůcky: přírodniny, modelovací hmota, papír 
a karton, textil, drát,špejle, sláma, spínátka
seznámení se základními nástroji a pomůckami
jednoduché pracovní operace a 
postupy:stříháni,ohýbání, spojování, 
propichování, navlékání, slepování
určování vlastností materiálu: tvar, barva, 
povrch, tvrdost, pružnost, savost, tvárnost
seznamování se základními nástroji a 
pomůckami, s jejich účelem, způsobem použití s
jejich vlastnostmi
vytváření návyku organizace práce
osvojování si základů bezpečnosti a hygieny 
práce
hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání, 
ohýbání, dělení na části
překládání, skládání, stříhání, trhání, 
vystřihování, nalepování, slepování
vystřihování jednoduchých symetrických tvarů z
přeloženého papíru, obkreslování podle šablony,
skládanky, vystřihovánky
rozlišování a pojmenování druhů 
zpracovávaného papíru
užití přírodnin a přírodních materiálů pro 
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jednoduchou ozdobu, šperk, svícen, vánoční 
ozdoba
užití některé z technik zpracování: vizovické 
pečivo, práce se slámou, vykrývání kraslic, 
batika
odměřování a navlečení nitě, uzlík
šití stehem: předním, zadním, obnitkovací
sešívání předním a zadním stehem v jednoduchý
šev
rozlišování textilií: bavlněné, lněné, hedvábné, 
vlněné, z chemických vláken
rozlišování rubu a líce tkaniny
jednoduché výrobky z textilu
ovládání a používání pracovních nástrojů a 
pomůcek při práci s modelovací hmotou

přesahy

Do:
M (3. ročník): obor přirozených čísel, vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
ČJ (3. ročník): psaní, čtení a literární výchova, slohové vyučování
TV (3. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
TV (3. ročník): - základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním 
náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
ČS (3. ročník): Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Rozmanitost přírody
VV (3. ročník): Uplatňování subjektivity
HV (3. ročník): Instrumentální činnosti
Z:
ČS Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví
VV (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
HV (3. ročník): Instrumentální činnosti, Hudební nauka

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

výstupy učivo

 vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 poznává vybrané materiály a 
jejich užité vlastnosti

 osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

Materiál : jednoduché stavebnice, kartonové 
prvky
seznámení se s návodem a předlohami 
stavebnice, s jednotlivými částmi, možnostmi 
užití
sestavování modelů podle předlohy i podle 
představy
sestavování jednoduchých modelů z 
konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a 
díly
montáž a demontáž předmětů
poznávání vlastností materiálů a jejich 
porovnávání, funkční využití
osvojování si správných pracovních dovedností 
a návyků
zachování bezpečnosti a hygieny práce
vytváření vlastních prostorových kompozic
sestavování jednoduchých pohyblivých modelů
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 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi

přesahy

Do:
M (3. ročník): základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec, 
prostorová představivost
ČJ (3. ročník): slohové vyučování
ČS (3. ročník): Místo, kde žijeme
VV (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
Z:
M (3. ročník): základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
VV (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 provádí pozorování přírody, 
zaznamenává a zhodnotí 
výsledky pozorování

 pečuje o nenáročné rostliny, 
poznává nářadí a pomůcky, 
provádí pozorování a pokusy

ošetřování pokojových květin, zalévání, kypření,
rosení, hnojení, rozmnožování
pěstování některých plodin, klíčivost rostlin
pokusy a pozorování
rychlení okrasných dřevin teplem
exkurze do květinářství a na školní pozemek, do
sadu, na pole
poznávání některých druhů semen
řez a jednoduchá vazba, úprava květin ve váze
předpěstování zeleniny v truhlíku
jednocení a přesazování vypěstované zeleniny
poznávání nářadí

přesahy

Do:
TV (3. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
ČS(3. ročník): Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody
HV (3. ročník): Hudebně pohybová činnost

PŘÍPRAVA POKRMŮ

výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 poznává vybrané materiály a 
jejich užité vlastnosti

 osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 

základní vybavení kuchyně, udržování 
čistoty,ochrana zdraví
potraviny- zdravá výživa
výstavka ve třídě
exkurze ve školní kuchyňce
sestavování jídelníčku, snídaně, svačiny
stolování
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hygieny práce
 vytváří si pozitivní vztah k práci, 

odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 připraví tabuli pro jednoduché 
stolování

 chová se vhodně při stolování

přesahy

Do:
M (3. ročník): prostorová představivost, obor přirozených čísel
ČJ (3. ročník): slohové vyučování
ČS (3. ročník): Člověk a jeho zdraví
VV (3. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti

4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

Výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 poznává vybrané materiály a 
jejich užité vlastnosti

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi

 poskytne první pomoc při úrazu
 vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi na základě své 
představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

 využívá při tvořivých činnostech 
s různým materiálem prvky 
lidových tradic

 volí vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu

 udržuje pořádek na pracovním 

Pomůcky: přírodniny, modelovací hmota, 
keramická hlína, papír a karton, textil, 
drát,špejle, sláma, spínátka, fólie
seznámení se základními nástroji a pomůckami
jednoduché pracovní operace a 
postupy:stříháni,ohýbání, spojování, 
propichování, navlékání, slepování
určování vlastností materiálu: tvar, barva, 
povrch, tvrdost, pružnost, savost, tvárnost
seznamování se základními nástroji a 
pomůckami, s jejich účelem, způsobem použití s
jejich vlastnostmi
vytváření návyku organizace práce
osvojování si základů bezpečnosti a hygieny 
práce
hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání, 
ohýbání, dělení na části
překládání, skládání, stříhání, trhání, 
vystřihování, nalepování, slepování
vystřihování jednoduchých symetrických tvarů z
přeloženého papíru, obkreslování podle šablony,
skládanky, vystřihovánky
rozlišování a pojmenování druhů 
zpracovávaného papíru
užití přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchou ozdobu, šperk, svícen, vánoční 
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místě a dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu

ozdoba
užití některé z technik zpracování: vizovické 
pečivo, práce se slámou, vykrývání kraslic, 
batika
odměřování a navlečení nitě, uzlík
šití stehem: předním, zadním, obnitkovací, 
křížkový
sešívání předním a zadním stehem v jednoduchý
šev
rozlišování textilií: bavlněné, lněné, hedvábné, 
vlněné, z chemických vláken
práce s jednoduchým střihem, drobná oprava 
oděvů
jednoduchý výrobek z textilu

přesahy

Do:
M (4. ročník): obor přirozených čísel, základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, 
koule, kužel, válec, prostorová představivost
ČJ (4. ročník): psaní, čtení a literární výchova, slohové vyučování
TV (4. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
 - základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné 
hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
ČS (4. ročník): Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví
VV (4. ročník): Uplatňování subjektivity
HV (4. ročník): Instrumentální činnost
Z:
VV (4. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
HV (4. ročník): Instrumentální činnost, Hudební nauka

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 poznává vybrané materiály a 
jejich užité vlastnosti

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi

 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

 pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu

Materiál : jednoduché stavebnice, kartonové 
prvky
seznámení se s návodem a předlohami 
stavebnice, s jednotlivými částmi, možnostmi 
užití (plošné, prostorové, konstrukční)
sestavování modelů podle předlohy i podle 
představy
sestavování jednoduchých modelů z 
konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a 
díly
montáž a demontáž předmětů
poznávání vlastností materiálů a jejich 
porovnávání, funkční využití
osvojování si správných pracovních dovedností 
a návyků
zachování bezpečnosti a hygieny práce
vytváření vlastních prostorových kompozic
sestavování jednoduchých pohyblivých modelů
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 poskytne první pomoc při úrazu

 dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce

přesahy

Do:
M (4. ročník): základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec, 
prostorová představivost
ČJ (4. ročník): slohové vyučování
ČS (4. ročník): Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás
VV (4. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
Z:
VV (4. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
M (4. ročník): základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec, 
prostorová představivost

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 provádí pozorování přírody, 
zaznamenává a zhodnotí 
výsledky pozorování

 pečuje o nenáročné rostliny, 
poznává nářadí a pomůcky, 
provádí pozorování a pokusy

 provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti na školním pozemku

 poskytne první pomoc při úrazu

 ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové a jiné rostliny

ošetřování pokojových květin, zalévání, kypření,
rosení, hnojení, rozmnožování
pěstování některých plodin, klíčivost rostlin
pokusy a pozorování
rychlení okrasných dřevin teplem
exkurze do květinářství a na školní pozemek, do
sadu, na pole
poznávání některých druhů semen
řez a jednoduchá vazba, úprava květin ve váze
předpěstování zeleniny v truhlíku
jednocení a přesazování vypěstované zeleniny
poznávání nářadí
používání nářadí

přesahy

Do:
TV (4. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
ČS (4. ročník): Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody
HV (4. ročník): Hudebně pohybová činnost

PŘÍPRAVA POKRMŮ
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Výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 dodržuje si zásady bezpečnosti a 
hygieny práce

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 poznává a prohlubuje znalosti v 
oblasti lidových zvyků, tradic a 
řemesel

 připraví tabuli pro jednoduché 
stolování

 dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského 
chování

 poskytne první pomoc při úrazu

základní vybavení kuchyně, udržování 
čistoty,ochrana zdraví
potraviny- zdravá výživa
výstavka ve třídě
exkurze ve školní kuchyňce
sestavování jídelníčku, snídaně, svačiny
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování

přesahy

Do:
M (4. ročník): prostorová představivost, obor přirozených čísel
ČJ (4. ročník): slohové vyučování
ČS (4. ročník): Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví
VV (4. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

Výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 poznává vybrané materiály a 
jejich užité vlastnosti

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi na základě své 
představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

 využívá při tvořivých činnostech 
s různým materiálem prvky 
lidových tradic

Pomůcky: přírodniny, modelovací hmota, 
keramická hlína,  papír a karton, textil, 
drát,špejle, sláma, spínátka,kůže,bavlnky, příze
seznámení se základními nástroji a pomůckami 
– funkce a využití
jednoduché pracovní operace a 
postupy:stříháni,ohýbání, spojování, 
propichování, navlékání, slepování
určování vlastností materiálu: tvar, barva, 
povrch, tvrdost, pružnost, savost, tvárnost
seznamování se základními nástroji a 
pomůckami, s jejich účelem, způsobem použití s
jejich vlastnostmi
vytváření návyku organizace práce
osvojování si základů bezpečnosti a hygieny 
práce
hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání, 
ohýbání, dělení na části, povrchová úprava, 
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 volí vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu

 udržuje pořádek na pracovním 
místě a dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu

výpal
překládání, skládání, stříhání, trhání, 
vystřihování, nalepování, slepování
vystřihování jednoduchých symetrických tvarů z
přeloženého papíru, obkreslování podle šablony,
skládanky, vystřihovánky
rozlišování a pojmenování druhů 
zpracovávaného papíru
užití přírodnin a přírodních materiálů pro 
jednoduchou ozdobu, šperk, svícen, vánoční 
ozdoba
lidové zvyky, tradice, řemesla
užití některé z technik zpracování: vizovické 
pečivo, práce se slámou, vykrývání kraslic, 
batika, trojrozměrné modely z keramické hlíny,
odměřování a navlečení nitě, uzlík
šití stehem: předním, zadním, obnitkovací, 
křížkový
sešívání předním a zadním stehem v jednoduchý
šev
rozlišování textilií: bavlněné, lněné, hedvábné, 
vlněné, z chemických vláken
práce s jednoduchým střihem, drobná oprava 
oděvů
jednoduchý výrobek z textilu, kůže

přesahy

Do: M (5. ročník): obor přirozených čísel, základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, 
jehlan, koule, kužel, válec, prostorová představivost
ČJ (5. ročník): psaní, jazyková výchova, slohové vyučování
TV (5. ročník): - pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
 - základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné 
hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
ČS (5. ročník): Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody, Lidé a čas,
Člověk a jeho zdraví
VV (5. ročník): Uplatňování subjektivity
HV (5. ročník): Instrumentální činnost
Z: VV (5. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity
HV (5. ročník): Instrumentální činnost, Hudební nauka

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 osvojuje si zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zásady 
hygieny práce

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

Materiál : jednoduché stavebnice, kartonové 
prvky
seznámení se s návodem a předlohami 
stavebnice, s jednotlivými částmi, možnostmi 
užití
sestavování modelů podle předlohy i podle 
představy
sestavování jednoduchých modelů z 
konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a 
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 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi

 zvládá elementární dovednosti 
při údržbě a opravě jízdního kola

 rozpozná závadu a její 
nebezpečnost

 pracuje podle předlohy, slovního 
návodu, jednoduché předlohy

 poskytne první pomoc při úrazu

díly
montáž a demontáž předmětů
poznávání vlastností materiálů a jejich 
porovnávání, funkční využití
osvojování si správných pracovních dovedností 
a návyků
zachování bezpečnosti a hygieny práce
vytváření vlastních prostorových kompozic
sestavování jednoduchých pohyblivých modelů
práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem

přesahy

Do: M (5. ročník): základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec, 
prostorová představivost; ČJ (5. ročník): slohové vyučování; ČS(5. ročník): Místo, kde 
žijeme,Lidé kolem ná, Rozmanitost přírody; VV (5. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, 
Uplatňování subjektivity
Z: VV (5. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity
M (5. ročník): základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec, 
prostorová představivost

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 pečuje o nenáročné rostliny, 
poznává nářadí a pomůcky, 
provádí pozorování a pokusy

 poznává a prohlubuje znalosti v 
oblasti lidových zvyků, tradic a 
řemesel

 provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti

 samostatně vede pěstitelské 
pokusy a pozorování

 rozpozná nejznámější jedovaté 
rostliny v regionu

 poskytne první pomoc při úrazu;
dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce

 volí podle druhu pěstitelských 
činností správné pomůcky, 
nástroje a náčiní

Pěstování pokojových květin, zalévání, kypření, 
rosení, hnojení, rozmnožování,hydroponie
pěstování některých plodin, klíčivost rostlin
pokusy a pozorování
rychlení okrasných dřevin teplem
exkurze do květinářství a na školní pozemek, do
sadu, na pole
poznávání některých druhů semen
řez a jednoduchá vazba, úprava květin ve váze
předpěstování zeleniny v truhlíku
jednocení a přesazování vypěstované zeleniny
poznávání nářadí
používání nářadí
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a
její zpracování, výživa rostlin, osivo
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
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přesahy

Do: TV (5. ročník): - turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody; ČS(5. ročník): Místo, 
kde žijeme, Rozmanitost přírody; HV (5. ročník): Hudebně pohybová činnost

PŘÍPRAVA POKRMŮ

výstupy učivo

 získává základní a praktické 
pracovní dovednosti a návyky z 
různých oblastí

 poznává vybrané materiály a 
jejich užité vlastnosti

 vytváří si pozitivní vztah k práci, 
odpovědný a tvořivý postoj k 
vlastní činnosti

 získává prvotní poznatky a 
dovednosti významné pro další 
životní orientaci

 poznává a prohlubuje znalosti v 
oblasti lidových zvyků, tradic a 
řemesel

 připraví samostatně jednoduchý 
pokrm

 dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského 
chování

 rozpozná závadu a její 
nebezpečnost

 orientuje se v základním 
vybavení kuchyně

 osvojuje si zásady výchovy ke 
zdraví, rodinné a sexuální 
výchovy

 poskytne první pomoc při úrazu 
v kuchyni

 udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch

základní vybavení kuchyně, udržování 
čistoty,ochrana zdraví
potraviny- zdravá výživa, základní živiny, denní 
množství potravin a tekutin, osobní hygiena, 
duševní hygiena a režim dne žáka
výstavka ve třídě
exkurze ve školní kuchyňce
sestavování jídelníčku, snídaně, svačiny
jednoduchá úprava stolu, stolování a obsluha u 
stolu
výběr, nákup a skladování potravin
technika v kuchyni - historie a význam
zdraví způsob života v souvislosti s 
civilizačními chorobami a sexuální výchovou

přesahy

Do: M (5. ročník): obor přirozených čísel, prostorová představivost; ČJ (5. ročník): slohové 
vyučování; ČS(5. ročník): Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví
VV (5. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti
Z: ČS (5. ročník): Člověk a jeho zdraví
VV (5. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

výstupy učivo
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 dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu

 používá vhodné pracovní 
pomůcky a provádí jejich údržbu

provozní řád
bezpečné používání nářadí
hygiena práce
správné pracovní návyky a postupy

přesahy

Z: TV (6. ročník): Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ

výstupy učivo

 orientačně pozná základní půdní 
druhy

 prakticky zvládá základní 
způsoby zpracování půdy

 volí vhodné postupy při 
zvyšování úrodnosti půdy

 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin

 pěstuje a využívá květiny pro 
výzdobu

 používá vhodné pracovní pomůcky 
a provádí jejich údržbu

 dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu způsobeného 
zvířaty

základní podmínky pro pěstování – půda a její 
zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin 
a půdy

zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a 
zásady pěstování; pěstování vybraných druhů 
zeleniny

okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových 
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin 
a květin; květina v exteriéru a interiéru 
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba, 
úprava květin

přesahy

Do:
Př (6. ročník): Obecná biologie
Př (6. ročník): Biologie rostlin
Z:
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
TECHNICKÉ KRESLENÍ

výstupy učivo

 užívá technickou dokumentaci, 
připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku

seznámení se základy formou vytváření nákresů 
k prováděným činnostem
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 organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost

přesahy

Do:
M (6. ročník): Úhel
M (6. ročník): Osová souměrnost
M (6. ročník): Trojúhelník

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

výstupy učivo

 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí

 provádí jednoduché práce s 
technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň

 užívá technickou dokumentaci, 
připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku

 organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, 
plasty, kompozity)

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování

jednoduché pracovní operace a postupy
organizace práce, důležité technologické postupy
technické náčrty a výkresy, technické informace, 

návody, orýsování materiálu podle výkresu
úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, 

technika a životní prostředí, technika a volný 
čas, tradice a řemesla
základní ruční opracování dřeva
druhy, vlastnosti, zpracování a využití dřeva
dřevo a životní prostředí
povrchové úpravy dřeva

přesahy

Do:
Př (6. ročník): Biologie rostlin
Z:
(6. ročník): Popis

7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ

výstupy učivo

 volí vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin

 pěstuje a využívá květiny pro 
výzdobu

 používá vhodné pracovní 
pomůcky a provádí jejich údržbu

 prokáže základní znalost chovu 
drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty

 dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 

ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, 
způsob pěstování, uskladnění a zpracování

léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané 
rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé 
účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny 
jako drogy a jejich zneužívání; alergie

chovatelství – chov zvířat v domácnosti, 
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se známými a neznámými 
zvířaty
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úrazu, včetně úrazu způsobeného
zvířaty

 pozná a určí základní ovocné 
druhy

 je schopen určit hlavní choroby a
škůdce ovocných rostlin

 zvládá a v praxi uplatňuje 
množení ovocných rostlin

 prakticky ovládá alespoň jeden 
způsob roubování a očkování

 zvládá zásady výchovného a 
udržovacího řezu

 je schopen prakticky správně 
zasadit strom a keř

 dodržuje technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu způsobeného
zvířaty

přesahy

Do:
Př (7. ročník): Biologie rostlin
Př (7. ročník): Základy ekologie
Př (7. ročník): Praktické poznávání přírody
Z:
Př (7. ročník): Biologie rostlin

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
TECHNICKÉ KRESLENÍ A TECHNICKÁ DOKUMENTACE

výstupy učivo

 zobrazuje jednoduché objekty v 
technické dokumentaci

 užívá technickou dokumentaci, 
připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku

zásady technického kreslení, kótování
zobrazování základních konstrukčních součástí
zobrazení jednoduchých objektů pravoúhlým 
promítáním

přesahy

Do: M (7. ročník): Poměr
Z: VV (7. ročník): Práce s linií a kresba

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

výstupy učivo

 provádí jednoduché práce 
s technickými materiály a 

výběr a použití vhodných materiálů na bázi 
dřeva pro danou potřebu
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dodržuje technologickou kázeň

 řeší jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí

 organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost

 dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu

výroba drobných předmětů ze dřeva
pokročilejší techniky – spojování čepováním a 
kolíkováním

přesahy

Do: M (7. ročník): Poměr
Z: VV (7. ročník): Práce s linií a kresba

9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PŘÍPRAVA POKRMŮ

Výstupy učivo

 používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče

 připraví jednoduché pokrmy 
v souladu se zásadami zdravé 
výživy

 dodržuje základní principy 
stolování, společenského chování 
a obsluhy u stolu ve společnosti

 dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazech 
v kuchyni

kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a
čistoty, bezpečnost a hygiena provozu

potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny 
potravin, sestavování jídelníčku

příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 
základní způsoby tepelné úpravy, základní 
postupy při přípravě pokrmů a nápojů

úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, 
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování
v rodině, zdobné prvky a květiny na stole

přesahy

Do: Př (7. ročník): Biologie rostlin; Př (7. ročník): Základy ekologie
Př (7. ročník): Praktické poznávání přírody

SVĚT PRÁCE  

výstupy učivo

 orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných profesí

 posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě vhodného 
povolání a profesní přípravy

 využije profesní informace a 

trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, 
pracovních prostředků, pracovních objektů, 
charakter a druhy pracovních činností; 
požadavky kvalifikační, zdravotní a 
osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce
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poradenské služby pro výběr 
vhodného vzdělávání

 prokáže v modelových situacích 
schopnost prezentace své osoby 
při vstupu na trh práce

volba profesní orientace – základní principy 
sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný 
a zdravotní stav, osobní vlastnosti a 
schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu 
profesní orientace informační základna pro 
volbu povolání, práce s profesními 
informacemi a využívání poradenských 
služeb

možnosti vzdělávání – náplň učebních a 
studijních oborů, přijímací řízení, informace 
a poradenské služby

zaměstnání – pracovní příležitosti v obci 
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, 
psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, 
problémy nezaměstnanosti, úřady práce 
práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů

podnikání – druhy a struktura organizací, 
nejčastější formy podnikání, drobné a 
soukromé podnikání

přesahy

Do: OV (8. ročník): Ekonomie; OV (9. ročník): Právní řád ČR
Z: OV (8. ročník): Ekonomie; D (9. ročník): Rozdělený a integrující se svět
OV (9. ročník): Právní řád ČR
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání

Úvod
  Cílem hodnocení je poskytnout žákům zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získají informace
o  tom,  jak  zvládají  učivo,  jak  dokáží  získané  poznatky  využít,  jak  jsou  aktivní,  jak
spolupracují, v čem se zlepšili a v čem mají nedostatky.
Součástí  hodnocení  žáků  je  také  hodnocení  jejich  chování.  Vyhodnocení  vyučovacího
předmětu však nesmí zahrnovat hodnocení žákova chování.
Při hodnocení klademe důraz na to, co se žák naučil a co dokázal. Upozorníme rovněž na
nedostatky a uvedeme způsoby, kterými se mohou odstranit.

Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů (klasifikační řád)

A) Hodnocení žáků a studentů (dále jen žáků)
Hodnocení žáků se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. , ve znění pozdějších změn a doplňků,  a vyhláškami 
č.48/2005 Sb. a č.13/2005 , ve znění pozdějších změn a doplňků.

B)  Zásady hodnocení - klasifikace
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty

ŠVP.  Hodnocení  je  pedagogicky  zdůvodněné,  odborně  správné  a  doložitelné  a  respektuje  individuální
vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

2. Při  hodnocení  žáků uplatňuje vyučující  přiměřenou náročnost  a  pedagogický takt,  výsledky vzdělávání
posuzuje objektivně a nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

3. Hodnocení  probíhá  pokud  možno  neveřejně,  aby  se  vyloučila  eliminace  negativních  dopadů  na  žáka.
Výsledky písemných prací ani známku ústního zkoušení není nutno oznamovat před celou třídou.

4. Hodnocení má posilovat sebedůvěru žáků a nesmí vést ke snižování jejich důstojnosti.
5. Při klasifikaci přihlíží zkoušející k věkovým zvláštnostem žáka, k jeho dispozicím i k tomu, že žák mohl

v průběhu klasifikačního období zakolísat ve svých výkonech a projevech.
6. Vyučující neklasifikuje žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden.
7. Před klasifikací musí být učivo nejen řádně vysvětleno, ale i dostatečně procvičeno.
8. Třídní  učitelé,  příp.výchovný  poradce  jsou  povinni  seznamovat  ostatní  vyučující  s  doporučeními

psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení. U žáků s vývojovými poruchami učení
klade učitel důraz na ten druh projevu, ve kterém má předpoklady podat lepší výkon.

9. Při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období se hodnotí výsledky vzdělávání za celé toto
období. Stupeň prospěchu se neurčuje průměrem známek, ale na základě vyhodnocení výsledků vzdělávání
ve všech jejich souvislostech.

10. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
11. Vyučující  informuje zákonné zástupce žáka o výsledcích vzdělávání  zápisem klasifikace do žákovských

knížek a studentských průkazů.  Informovat  je  může také ústně,  a  to  na třídních schůzkách,  při  „dnech
otevřených dveří“ nebo při individuálně domluvené schůzce. Údaje o  hodnocení výsledků vzdělávání a o
chování jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně.

12. Vyučující informuje o výsledcích vzdělávání třídního učitele a vedení školy nejméně jednou za čtvrtletí, a to
ústně na pedagogické radě nebo písemně zápisem do klasifikačních přehledů. O vážných nedostatcích a
problémech informuje třídního učitele, vedení školy a rodiče neprodleně.

13. Na  konci  klasifikačního  období  zapíše  vyučující  výsledky  klasifikace  do  třídních  výkazů  v termínu
stanoveném ředitelem školy.

C) Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující: pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů

a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek: písemnými, ústními, grafickými, praktickými,
pohybovými apod., dále analýzou různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími, příp.
konzultacemi  s pracovníky  pedagogicko-psychologických  poraden  a  s pracovníky  zdravotnických
služeb.

2. Pro hodnocení žáků se může použít žákovské portfolio, což je shromažďování prací žáků, ze kterých je
zřejmé částečné nebo úplné zvládnutí dané problematiky. Je vhodné, aby materiály byly zařazovány se
souhlasem žáků, případně žáci mohou sami navrhnout, co do portfolia zařadit.
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3. Žák  musí  být  klasifikován  za  čtvrtletí  v  M,  ČJ  a  CJ  nejméně  3-4x,  ve  dvouhodinových  a
v jednohodinových předmětech nejméně 1-2x. Výjimky jsou možné jen u žáků s velkou absencí. Za
pololetí musí být žák klasifikován nejméně jednou ústně.

4. Čtvrtletní práce z ČJ a z M budou zadány a vyhodnoceny podle pravidel stanovených předmětovými
komisemi a metodickým sdružením. Hodnocení musí obsahovat přehled a rozbor výsledků a opatření
k nápravě. V ostatních předmětech doporučujeme vyhodnotit alespoň jednu písemná práci obdobným
způsobem.

5. Opravy písemných prací provede vyučující nejpozději do jednoho týdne. Opravené písemné práce musí
být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům. Po ústním zkoušení oznámí učitel
žákovi výsledek hodnocení okamžitě.

6. V jeden den je povoleno psát pouze jednu čtvrtletní písemnou práci. Dvě písemné práce v  jeden den se
mohou psát jen tehdy, nepřekročí-li doba jejich zpracování 15 minut práce žáka a vztahuje-li se obsah
práce jen na jedno téma či okruh učiva. O termínu písemných prací, jejichž zpracování přesahuje 15
minut, informuje učitel žáky předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy.

7. Zadání kontrolních prací a testů na gymnáziu bude alespoň v polovině úloh analogické obsahu a formě
nových  maturitních  zkoušek.  Rovněž  zadání  kontrolních  prací  a  testů  bude  v pátém  ročníku  a  ve
vyšších ročnících ZŠ alespoň zčásti analogické obsahu a formě přijímacích zkoušek.

8.  Učitel  je  povinen  vést  soustavnou  evidenci  o  každé  klasifikaci  žáka  tak,  aby  mohl  vždy  doložit
správnost  celkové  klasifikace  žáka  i  způsob  získání  známek.  Známky  zapisuje  neprodleně  do
žákovských  knížek  nebo  studijních  průkazů.  V případě  dlouhodobé  nepřítomnosti  nebo  rozvázání
pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá klasifikační přehled zastupujícímu učiteli
nebo vedení školy.

9. Pokud  je  klasifikace  stanovena  na  základě  písemných  nebo  grafických  prací,  vyučující  tyto  práce
uschovávají po dobu, ve které se klasifikace určuje a ve které se k ní mohou zákonní zástupci odvolat,
tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými
zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku.

D) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis 
z vysvědčení.
    Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (rozhoduje ředitel
školy se souhlasem  školské rady). Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů ŠVP,
ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka i
v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
    Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným
způsobem, a to na žádost školy nebo zákonného zástupce žáka.
    U žáka s vývojovou poruchou učení, který plní základní vzdělání, rozhodne ředitel školy o použit slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
    Výsledky  vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech  jsou v případě použití
slovního  hodnocení  popsány  tak,  aby  byla  zřejmá  úroveň  vzdělání  žáka,  které  dosáhl  zejména  ve  vztahu
k očekávaným výstupům a cílům vzdělávání, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji,  a to i  v souvislostech,  které
ovlivňují  jeho výkon,  ohodnocení  píle  žáka a  jeho přístup ke vzdělávání  i  naznačení  dalšího rozvoje žáka.
Obsahuje  také  zdůvodnění  hodnocení  a  doporučení,  jak  předcházet  případným neúspěchům žáka   a  jak  je
překonávat.
   Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí  prospěl  ze všech povinných předmětů
s výjimkou  předmětů  výchovného  zaměření  a  předmětů,  z nichž  byl  uvolněn,  pokud  mu  nebylo  povoleno
opakování ročníku podle odstavce 6 věty třetí par.52 školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění. Do
vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník,
a žák druhého stupně základní školy,  který již v rámci druhého stupně opakoval ročník,  a to bez ohledu na
prospěch tohoto žáka.
    Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to
tak,  aby jeho hodnocení  za první  pololetí  bylo provedeno nejpozději  do dvou měsíců  po skončení  prvního
pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
    Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to
tak, aby jeho hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.
V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší roční, popřípadě znovu devátý ročník.
    Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 pracovních
dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím
ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální
přezkoušení  žáka,  které  se  koná nejpozději  do 14  dnů od  doručení  žádosti  nebo v termínu dohodnutém se
zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského
úřadu.
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    V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů
výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad,
dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle par.30 odst.2 školského zákona
č.561/2004 Sb., v platném znění (školní řád školy). V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo
krajský  úřad  výsledek  hodnocení  změní;  nebyla-li  pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  porušena,
výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode den doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne
součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
    Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo
nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval.
Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření
odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném
stupni již opakoval ročník.
    Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu
ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
    Komise je tříčlenná a tvoří ji:  a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo
v případě,  že  vyučujícím daného  předmětu  je  ředitel  školy,  krajským úřadem jmenovaný  jiný  pedagogický
pracovník, b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný
vyučující  daného  předmětu,  c)  přísedící,  kterým  je  jiný  vyučující  daného  předmětu  nebo  předmětu  stejné
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
    Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.Výsledek komisionálního přezkoušení
stanoví  komise  hlasováním.  Výsledek  se  vyjádří  stupněm  prospěchu  podle  par.15  odst.  3  nebo  slovním
hodnocením  podle  par.15  odst.2  vyhlášky  č.48/2005  v platném  znění.  Ředitel  školy  sdělí  výsledek
komisionálního  přezkoušení  prokazatelným způsobem žákovi  a  zákonnému zástupci  žáka.V případě  změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
    O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Žák může v  jednom dni
vykonat  přezkoušení  pouze  z jednoho  předmětu.  Není-li  možné  žáka  ze  závažných  důvodů  přezkoušet  ve
stanoveném termínu, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
    Konkrétní  obsah  a  rozsah  komisionálního  přezkoušení  stanoví  ředitel  školy  v souladu  s osnovami  (se
školským vzdělávacím programem). Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Opravné zkoušky na základní škole
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, a kteří na

konci  druhého  pololetí  neprospěli  nejvýše  ze  dvou  povinných  předmětů  s výjimkou  předmětů
výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

2. Opravné zkoušky se  konají  nejpozději  do  konce  příslušného školního  roku  v termínu stanoveném
ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou
komisionální.

3. Komisi  pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel  školy;  v případě,  že je vyučujícím daného předmětu
ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

4. Komise je tříčlenná a tvoří ji: a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo
v případě,  že  vyučujícím  daného  předmětu  je  ředitel  školy,  krajským  úřadem  jmenovaný  jiný
pedagogický pracovník, b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák
zařazen,  popřípadě  jiný  vyučující  daného  předmětu,  c)  přísedící,  kterým  je  jiný  vyučující  daného
předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

5. Výsledek  opravných  zkoušek  stanoví  komise  hlasováním.  Výsledek  se  vyjádří  stupněm prospěchu
podle par.15 odst 3 nebo slovním hodnocením podle par.15 odst.2 vyhlášky č.48/2005 v platném znění.
Ředitel školy sdělí výsledek opravných zkoušek prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci
žáka.V  případě  změny  hodnocení  na  konci  prvního  nebo  druhého  pololetí  se  žákovi  vydá  nové
vysvědčení.

6. O opravných zkouškách se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
7. Žák  může  v jednom  dni  vykonat  přezkoušení  pouze  z jednoho  předmětu.  Není-li  možné  žáka  ze

závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín
přezkoušení.

8. Konkrétní obsah a rozsah opravných zkoušek stanoví ředitel školy v souladu se školským vzdělávacím
programem (osnovami).

9. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných
důvodů může ředitel  školy žákovi  stanovit  náhradní  termín opravné zkoušky nejpozději  do 15.září
následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu
do devátého ročníku.

10. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního
přezkoušení podle par.52, odst.4 školského zákona č.561/04 Sb. v platném znění na jiné základní škole.
Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
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E) Hodnocení chování, kritéria hodnocení:
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení
stupni: a) 1 - velmi dobré, b) 2 – uspokojivé, c) 3 – neuspokojivé. Stupeň klasifikace, kterým se hodnotí chování
žáka, vyjadřuje komplexní hodnocení chování žáka za celé pololetí.

Kritéria pro klasifikaci chování:
• Stupeň 1:  Žák uvědoměle dodržuje základní  pravidla slušného chování a ustanovení  školního řádu.

Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Respektuje jiné osoby, chová se zodpovědně.
• Stupeň 2: Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu

školy, příp. se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se dopouští dalších přestupků i
po udělení důtky třídního učitele nebo ředitele školy. Svým chováním narušuje výchovně vzdělávací
činnost školy. Občas nerespektuje jiné osoby, chová se nezodpovědně.

• Stupeň 3:  Chování  žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.  Dopouští  se   závažných
přestupků proti  školnímu řádu,  ohrožuje  výchovu nebo bezpečnost  a  zdraví  jiných  osob.  Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se dopouští dalších přestupků
i  po  udělení  důtky  třídního  učitele  nebo  ředitele  školy.   Nerespektuje  jiné  osoby,  chová  se
nezodpovědně.

 Výsledky  vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 – výborný, b) 2 – chvalitebný, c) 3 – dobrý, d) 4 – dostatečný, e) 5 
– nedostatečný.
    Při hodnocení jsou výsledky hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 
vztahu k očekávaným výstupům a cílům vzdělávání, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku 
žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
jeho výkon.
    Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření probíhá podle níže uvedených 
kritérií. Převahu teoretického zaměření mají předměty jazykové, společenskovědní, přírodovědné a dále pak 
matematika, příp. další volitelné a nepovinné předměty, jejichž obsah je spjat s uvedenými obory.
Stupeň 1:  
Žák má uvědomělý a pozitivní vztah k učení, samostatně organizuje a řídí vlastní učení. Vyhledává, třídí a 
systematizuje informace, velmi dobře chápe vztahy mezi nimi. Ovládá velmi dobře požadované poznatky, 
uplatňuje je samostatně a tvořivě. Myslí kriticky, dokáže samostatně rozpoznat, pochopit a vyřešit problém. Čte s
porozuměním, dokáže se v textu velmi dobře orientovat a vystihnout podstatné informace. Jeho ústní a písemný 
projev je logicky správný, přesný, výstižný a kultivovaný. V komunikaci a diskusi se spolužáky a vyučujícím je 
velmi aktivní, své názory dokáže obhájit. Ochotně a účinně se zapojuje do skupinové práce, výborně 
spolupracuje s ostatními.     
Stupeň 2:
 Žák má pozitivní vztah k učení, poměrně samostatně organizuje a řídí vlastní učení. Vyhledává, třídí a 
systematizuje informace, dobře chápe vztahy mezi nimi. Ovládá dobře požadované poznatky, dokáže je uplatnit. 
Myslí většinou kriticky, problémy dokáže samostatně rozpoznat, pochopit a  s pomocí učitele je i vyřešit. Čte s 
porozuměním, dokáže se v textu dobře orientovat a vystihnout podstatné informace. Jeho ústní a písemný projev 
je většinou logicky správný, přesný, výstižný a kultivovaný. V komunikaci a diskusi se spolužáky a vyučujícím 
je aktivní, své názory dokáže obhájit. Ochotně a většinou i účinně se zapojuje do skupinové práce, je ochoten 
spolupracovat s ostatními.     
Stupeň 3:  
Žák má většinou pozitivní vztah k učení, s pomocí vyučujícího dokáže organizovat a řídit vlastní učení. 
Informace umí vyhledat, má však problémy s jejich tříděním a systematizací. Vztahy mezi nimi chápe obtížně, 
uplatní je jen v jednoduchých situacích. Ovládá jen část požadovaných poznatků. Nedokáže samostatně 
rozpoznat a pochopit problém, vyřeší ho většinou jen s pomocí učitele. Čte s porozuměním, v textu se však 
orientuje s obtížemi. Jeho ústní a písemný projev je většinou správný, přesný. Zapojuje se do diskuse, své názory
nedokáže vždy správně obhájit. Je ochoten spolupracovat s ostatními.
Stupeň 4:
Žák má kolísavý vztah k učení, s pomocí vyučujícího dokáže organizovat a řídit vlastní učení. Jednoduché 
informace umí vyhledat, má však velké problémy s jejich tříděním a systematizací. Vztahy mezi nimi chápe 
obtížně, uplatní je jen občas. Ovládá jen některé požadované poznatky. Nedokáže samostatně rozpoznat a 
pochopit problém, vyřeší ho občas jen s pomocí učitele.  Rozumí jen snadnějším textům, orientuje se v nich 
s obtížemi, nedokáže vystihnout podstatné informace. Jeho ústní a písemný projev je často nepřesný. Do diskuse 
se zapojuje jen zřídka, jeho ochota spolupracovat s ostatními je nízká.       
Stupeň 5:
Žák má negativní vztah k učení. S velkými problémy vyhledává informace, nedokáže je třídit a systematizovat. 
Vztahy mezi nimi nechápe. Nedokáže pochopit a vyřešit problém. Jeho ústní a písemný projev je často nepřesný.
V komunikaci se spolužáky i učitelem je pasivní, své názory nemá zájem obhájit. Do skupinové práce se 
nezapojuje,  s ostatními nespolupracuje.         
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření se klasifikují podle níže uvedených 
kritérií. K tomuto typu patří předmět praktické činnosti a některé další volitelné a nepovinné předměty.
Stupeň 1:
Žáka projevuje soustavně kladný vztah k práci a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě 
využívá a uplatňuje poznatky, dovednosti a návyky při praktických činnostech a při řešení problémů. Bezpečně 
ovládá postupy a způsoby práce, dokáže je aplikovat na konkrétní úkoly a problémy. Účelně a samostatně si 
organizuje vlastní práci. Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Hospodárně
a správně využívá materiál, suroviny, energii, pomůcky, nástroje, nářadí, laboratorní zařízení a jiné pomůcky. 
Zapojuje se aktivně do skupinové práce, velmi dobře spolupracuje s ostatními.  
Stupeň 2:
Žák projevuje kladný vztah k práci a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou 
využívá získané poznatky při praktické činnosti a při řešení problémů. Praktické činnosti vykonává samostatně, 
ale v postupech a způsobech práce se vyskytují drobné nedostatky. Ovládá postupy a způsoby práce, dokáže je 
aplikovat na konkrétní úkoly a problém. Účelně a samostatně si organizuje vlastní práci. Dodržuje zásady 
bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.  Zapojuje se do skupinové práce, velmi dobře 
spolupracuje s ostatními.  
Stupeň 3:
Žák neprojevuje trvalý kladný vztah k práci a k praktickým činnostem. Při plnění pracovních úkolů musí být 
kontrolován. Poznatky, dovednosti a návyky dokáže aplikovat jen v menší míře, stejně tak obtížně řeší problémy.
Samostatně, ale ne vždy účelně si organizuje vlastní práci. Ne vždy dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví 
a ochrany životního prostředí.  Zapojuje se občas do skupinové práce, dobře spolupracuje s ostatními.  
Stupeň 4:
Žák pracuje bez zájmu, vztah k práci a k pracovnímu kolektivu je neutrální. Poznatky dokáže aplikovat jen 
s pomocí vyučujícího, stejně tak nedokáže samostatně řešit problémy. V praktických činnostech se dopouští 
větších chyb. Práci dokáže organizovat jen za pomoci vyučujícího. Méně dbá o pořádek na pracovišti, občas 
nedodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Zapojuje se aktivně do skupinové práce jen
pod dohledem, spolupracuje s ostatními.  
Stupeň 5:
Žák neprojevuje zájem o práci. Poznatky nedokáže aplikovat ani s pomocí vyučujícího, problémy odmítá řešit.. 
V praktických činnostech se dopouští zásadních chyb. Práci nedokáže organizovat ani s pomocí vyučujícího. 
Nedbá o pořádek na pracovišti, porušuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví o životního prostředí.  Nezapojuje 
se do skupinové práce, odmítá spolupracovat s ostatními.  
 
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření, výsledky se klasifikují podle níže 
uvedených kritérií. K předmětům s převahou výchovného zaměření patří: výtvarná výchova, hudební výchova, 
tělesná výchova, příp.volitelné a nepovinné předměty, jejichž obsah je spjat s uvedenými obory.
Stupeň 1:
Žák je v činnostech nebo cvičeních a hrách velmi aktivní. Pracuje nebo cvičí samostatně, plně využívá své 
osobní dispozice, které velmi dobře rozvíjí v různých individuálních a skupinových projevech. V komunikaci je 
velmi aktivní, pomáhá ostatním, přitom je ochoten naslouchat i jiným, vcítit se do jejich situace a respektovat 
jejich názory. Žák v různých aktivitách tvořivě aplikuje vědomosti, dovednosti, a návyky. Velmi úspěšně rozvíjí 
své estetické schopnosti či svou tělesnou zdatnost a obratnost.
Stupeň 2:
Žák je v činnostech nebo cvičeních a hrách aktivní. Pracuje nebo cvičí samostatně, využívá své osobní dispozice,
které dobře rozvíjí v různých individuálních i skupinových projevech. V komunikaci je aktivní, pomáhá 
ostatním. Žák v různých aktivitách aplikuje vědomosti, dovednosti a návyky. Úspěšně rozvíjí své estetické 
schopnosti či svou tělesnou zdatnost a obratnost.
Stupeň 3:
Žák se zúčastňuje činností nebo cvičení a her, ale bez většího zájmu. Pracuje nebo cvičí méně samostatně, 
nevyužívá plně své osobní dispozice, občas se zapojuje do skupinových činností, s ostatními komunikuje. Žák 
v různých aktivitách aplikuje vědomosti, dovednosti a návyky jen s pomocí nebo pod dohledem vyučujícího.  
Estetické schopnosti či svou tělesnou zdatnost a obratnost rozvíjí jen částečně.
Stupeň 4:
Žák je v činnostech nebo cvičeních a hrách pasivní. Pracuje nebo cvičí nesamostatně, využívá své osobní 
dispozice omezeně, do skupinových činností se zapojuje obtížně, s ostatními komunikuje s problémy. Žák jen 
s obtížemi a pod dohledem vyučujícího aplikuje své vědomosti, dovednosti a návyky. Méně úspěšně rozvíjí svůj 
estetický vkus či tělesnou zdatnost a obratnost.
Stupeň 5:
Žák má k činnostem, cvičením a hrám negativní poměr. Je nesamostatný, své osobní dispozice nevyužívá. 
Odmítá spolupracovat a komunikovat s ostatními. Estetické schopnosti, tělesnou zdatnost a obratnost nerozvíjí.
 
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě klasifikace hodnotí na vysvědčení 
stupni: pracoval(a) úspěšně nebo pracoval(a).
    Při hodnocení žáka podle odstavců 6) a 7) se na prvním stupni základní školy použije pro zápis hodnocení 
číslice, na druhém stupni a na gymnáziu se použije slovní označení stupně hodnocení.
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Sebehodnocení žáků
a) Vyučující umožňuje a podporuje sebehodnocení žáků, které obecně přispívá ke kritické reflexi

žáků a posiluje pozitivní motivaci žáků k lepším výsledkům.
b) Každý žák má možnost  vyjádřit  se  ke svým výkonům, provést  jejich  vyhodnocení,  ocenit

klady,  odhalit  s pomocí  vyučujícího  a  spolužáků  nedostatky  a  chyby  s tím,  že  společně
navrhnou cestu k nápravě.

c) Každý  žák  má  možnost  vyjádřit  se  i  k výkonům  svých  spolužáků,  provést  rovněž  jejich
vyhodnocení, ocenit klady a upozornit na nedostatky a chyby.

d) Forma sebehodnocení žáků je většinou ústní, může však být i písemná. Ústní sebehodnocení se
může uskutečnit ve skupině žáků nebo před celou třídou.

e) Četnost i rozsah sebehodnocení žáků je ovlivněn charakterem předmětu,  počtem žáků ve třídě
a jejich věkem, případně jejich dispozicemi.

Hodnocení a vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností

nebo  k  uplatnění  a  užívání  svých  práv  na  rovnoprávném základě  s  ostatními  potřebuje  poskytnutí
podpůrných opatření členěných do pěti stupňů. Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými
podpůrnými opatřeními vychází škola z individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. Účelem
podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého
žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto
vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy.

3. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se při přijímání ke vzdělávání a při jejich ukončování
stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.

4. Při  hodnocení  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  se  přihlíží  k povaze   postižení  nebo
znevýhodnění.

5. Vyučující klade důraz na ten druhu projevu, ve kterém má žák předpoklady pro lepší výkon.
6. Vyučující se zaměřuje na pozitivní výkony žáka a podporuje jeho motivaci k učení.
7. Pokud je  předmět  speciálně pedagogické péče  zařazen  jako  vyučovací  předmět,  jsou žáci  z  tohoto

předmětu hodnoceni formou slovního hodnocení.

Hodnocení a vzdělávání nadaných žáků
Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků a studentů.
Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka  (v souladu s § 17 školského zákona č.561/04 Sb.) přeřadit do
vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.
Podmínkou přeřazení je  vykonání zkoušek z učiva nebo části  učiva ročníku,  který žák nebo student nebude
absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

F) Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění  a  kázeňská opatření.  Kázeňskými opatřeními jsou
podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy, vyloučení žáka nebo studenta ze školy,  a další  kázeňská
opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření
může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.
 Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem

nebo školním řádem rozhodnout  o  podmíněném vyloučení  ze  školy.  V rozhodnutí  stanoví  ředitel  školy
zkušební  lhůtu,  a  to  nejdéle na  dobu jednoho roku.  Dopustí-li  se  žák  nebo student  dalšího zaviněného
porušení  uvedených  povinností,  může  ředitel  školy  rozhodnout  o  jeho  vyloučení.  Žáka  lze  podmíněně
vyloučit nebo vyloučit jen v případě, že splnil povinnou školní docházku (může být vyloučen v případě, že
opakuje devátý ročník povinné školní docházky).

 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují
za závažné zaviněné porušení povinností žáka nebo studenta.

 O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode
dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák
nebo student provinění dopustil,  s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin.  O
svém rozhodnutí informuje ředitel školy pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo
studentem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto
rozhodnutí den pozdější.

 Ředitel  školy může na základě vlastního rozhodnutí  nebo na základě podnětu jiné právnické či  fyzické
osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiná ocenění za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy nebo za záslužný nebo  statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou
práci.  
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 Třídní  učitel  může  na  základě  vlastního  rozhodnutí  nebo na  základě  podnětu  ostatních  vyučujících  po
projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za
déletrvající úspěšnou práci.

 Při  porušení povinností  stanovených školním řádem lze podle závažnosti  tohoto porušení žákovi uložit:
a)napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy.

 Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi
uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

 Ředitel  školy  nebo  třídní  učitel  neprodleně  oznámí  udělení  pochvaly  a  jiného  ocenění  nebo  uložení
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

 Udělení pochvaly a jiného ocenění a  uložení  napomenutí  nebo důtky se zaznamenává do dokumentace
školy. Na základní škole se udělení  pochvaly a jiného ocenění  zaznamenává na vysvědčení  za pololetí,
v němž bylo uděleno.

 Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek:
1. Třídní učitel může udělit pochvalu jednomu žákovi nebo studentovi za déletrvající úspěšnou práci nejvýše

1x za školní rok (na konci školního roku). Do oblasti výrazného projevu školní iniciativy patří např. aktivní
práce v třídním kolektivu, dobré umístění v soutěžích a olympiádách apod.

2. Ředitel školy uděluje žákům  a studentům pochvalu nebo jiné ocenění kromě důvodů uvedených v bodě 5)
také za vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách, a to za umístění do třetího místa na okresní úrovni a
do desátého místa na krajské a národní úrovni, a to po projednání v pedagogické radě.

3. Sníženému stupni z chování nemusí předcházet uložení napomenutí a důtek. Stupeň klasifikace, kterým se
hodnotí chování žáka, vyjadřuje komplexní hodnocení chování žáka za celé pololetí.

4. Třídní  učitel  udělí  žákovi  nebo  studentovi  napomenutí  za  méně  závažné  porušení  školního  řádu,  a  to
nejvýše  1x  za  pololetí.  Jestliže  žák  nebo  student  opakuje  ve  stejném  pololetí  méně  závažné  porušení
školního řádu, udělí mu třídní učitel důtku, a to nejvýše 1x za pololetí. Méně závažným porušením školního
řádu se rozumí např.  zapomínání sešitů,  učebnic a dalších pomůcek, občasné vyrušování ve vyučování,
občasné neplnění domácích úkolů  apod.

5. Třídní  učitel  udělí  žákovi  nebo studentovi  důtku za  vážné  porušení  školního  řádu,  a  to  nejvýše  1x  za
pololetí. Vážným porušením školního řádu se zpravidla rozumí neplnění pokynů pedagogických pracovníků
vydaných  v souladu  s právními  předpisy  a  školním  řádem,  opuštění  školní  areálu  bez  omluvení  nebo
povolení,  časté  vyrušování  ve  vyučování,  časté  neplnění  domácích  úkolů,  hrubé  chování  a  vulgární
vyjadřování apod.

6. Ředitel  školy udělí  žákovi  nebo studentovi  důtku za opakované  méně závažné porušení  školního řádu
v případě, že žákovi nebo studentovi již byla udělena za přestupky tohoto druhu důtka třídního učitele, a to
po projednání v pedagogické radě. Důtku může ředitel školy dále udělit za závažné porušení školního řádu.
Závažným  porušením  školního  řádu  se  rozumí:  neomluvené  hodiny,  nedodržení  termínu  pro  omluvy
nepřítomnosti ve vyučování, velmi hrubé chování a fyzické napadení spolužáků, krádež, kouření, požívání
alkoholických nápojů a zdraví škodlivých látek, držení a distribuce návykových látek, projevy šikanování,
vydírání,  vandalismu,  násilné  chování,  projevy  diskriminace,  rasismu,  antisemitismu,  xenofobie,
intolerance.
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