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Identifikace školy 

 

 

Základní škola:    Základní škola Luby 

 

Ulice, č.p., č.o.:    Masarykova 195    

 

PSČ, město:          351 37 Luby 

                          

Jméno ředitele:     Mgr. Jana Vrbová 

 

Jméno zástupce ředitele: Mgr. Miroslava Hrabovská 

 

Koordinátorka ŠVP:   Mgr. Miroslava Hrabovská 

Kontakty:              č.tel.:   + 420 354 596 022 (HŠ Masarykova 195) 

                             mob: + 420 736 481 611 (ŠJ Revoluční 153) 

                              e-mail:   zsluby@seznam.cz 

                              www:     http:// www.zsluby.cz/soucasnost.aspx 
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Zřizovatel školy: 

 

Název:           Město Luby 

 

Adresa:         Nám. 5. května 164, 351 37 Luby 

Kontakty:      č.tel.: + 420 354 596 001 

       + 420 354 420 411 

            fax:  + 420 354 420 419 

                      e-mail: mestoluby@ mestoluby.cz 
                     www: http://www.mestoluby.cz 
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Charakteristika školy 

a) Charakteristika školy  

Základní škola Luby, Masarykova 195 je jediná základní škola v Lubech. Jedná se o úplnou školu s devíti postupnými ročníky. Škola má kapacitu 400 žáků, naplněnost se 

v posledních letech pohybuje kolem 50 %. 

Naše škola je jedinou školou ve městě, ve kterém žije nejen mnoho sociálně slabších rodin a zároveň mnoho žáků školy pochází i z velmi nepodnětného rodinného prostředí. 

Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Každý žák se speciálně vzdělávacími potřebami má vypracován  na základě doporučení PPP 

nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Po dohodě s rodiči v případě mírnějších výukových obtíží škola vypracovává 

plán pedagogické podpory, který je pravidelně vyhodnocován nebo přistupuje k individualizaci výuky.  

Na prvním i druhém stupni je po jedné třídě v každém ročníku.  

Do našeho zařízení dojíždějí děti z okolních vesnic. Jedná se především o žáky druhého stupně. 

Škola disponuje dvěma budovami:  

„Horní škola“(Masarykova 195) -  ředitelství, 1 a 2. stupeň a malá tělocvična. 

„Dolní škola“(Revoluční 153)     -  školní jídelna 

 

b) Charakteristika pedagogického sboru 

Sbor je smíšený, s většinovou převahou žen. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají a navštěvují instituce k DVPP. Vzdělávání probíhá v souladu s plánem DVPP a s potřebami školy.  

Ve škole pracují výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog – náprava řeči, koordinátorka ŠVP a environmentalista. 
 

c)  Spolupráce školy se zákonnými zástupci a veřejností 

 Schůzky zákonných zástupců 

plenární schůzky zákonných zástupců:   

 seznámení zákonných zástupců s koncepcí školy 

 pohovory o prospěchu a chování žáků  

 

schůzka zákonných zástupců integrovaných žáků: 

 seznámení zákonných zástupců s individuálním vzdělávacím programem jejich dítěte, dohodnutí pravidel   

spolupráce zákonní zástupci – žák – škola  

 schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků 

 schůzky zákonných zástupců vycházejících žáků 

 



8 

 

 

 Dny otevřených dveří 

Zákonní zástupci mají možnost navštívit své děti v běžné výuce kdykoliv. 

Den otevřených dveří pro zákonné zástupce:  

 žáků všech tříd - zpravidla jsou pořádány vždy v měsíci listopadu 

 budoucích prvňáčků - seznámení dětí z MŠ a jejich rodičů s budovou školy, pedagogickým sborem, výukovými a výchovnými záměry školy 

 

 Výchovné a prospěchové problémy 

Tyto situace jsou řešeny společným setkáním všech zúčastněných stran:   

Zákonní zástupci – žák – třídní učitel – výchovný poradce – vedení školy 

Cílem setkání je stanovení pravidel spolupráce, nalézt cestu, jak do budoucna problémům předcházet, vytvořit vztah vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými 

stranami. 

Na základě zákona č.561/2004 Sb. §167 a §168 byla zřízena zřizovatelem Školská rada, ve které zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy,  

2 členové volení zákonnými zástupci a 2 členové jmenovaní zřizovatelem. 

Škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Chebu (viz. kapitola „Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami“ 

str. 24) 

 

 Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní spolupráce je navázána s partnerskými německými školami z Erlbachu a Markneurkirchenu.  

 

 Spolupráce s dalšími subjekty 

Škola spolupracuje se ZUŠ, MěDDM, Policií ČR. Velmi úzká je spolupráce s Městkou knihovnou a Městským kulturním střediskem v Lubech. Základní škola navázala 

kontakt se statkem Riedelhof (Eubabrun v Sasku), se kterým založila společně jabloňový sad v katastru Lubů. 

 

d) Profilace a zaměření školy 

 
 odlehlost regionu a dopravní obslužnost způsobuje, že naprostá většina žáků plní celou školní docházku na této škole. Škola nemá výraznější předmětovou profilaci, 

zachovává všeobecné vzdělávání, aby děti měly možnost široké volby při odchodu do středních škol a odborných učilišť. 

 

 možnosti využití počítačů 
Ve škole je počítačová učebna, která jsou využívána nejen k výuce volitelného předmětu Informatika, ale především v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů. 

Každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou. Žáci mají 

možnost přístupu na Internet.  
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 sportovní aktivity 
              Žáci školy se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží, pro žáky jsou pořádány na 1. stupni školní plavecké kurzy, lyžařské kurzy v 7. třídě, kurzy základů vodní  

              turistiky v 8. třídě, dále soutěže v atletice, ve fotbale a další. Žáci mají neomezený přístup na hřiště za školou. Škola má i svůj sportovní klub, který je aktivním  

              členem ASŠK a Centrum sportu. Ve sportovním areálu školy jsou pořádány různé mezinárodní turnaje s partnerskými školami z Erlbachu a Markneukirchenu   

             v Sasku. 

 

 organizace volného času žáků 
             Škola spolupracuje se ZUŠ, MěDDM, a sportovními organizacemi, které se starají o volný čas dětí. 

 

 organizace kulturních programů  
             Ve škole jsou již tradicí návštěvy divadelních společností, které přivážejí svá představení do našeho města.  

Škola zajišťuje pro žáky vzdělávací pořady z oblasti přírodovědné, zeměpisné, dějepisné i hudební.  

O dění ve škole informujeme prostřednictvím školního časopisu, regionálního tisku a webových stránek školy. 

 

   Vzhledem k velmi rozsáhlému spektru vzdělávacích potřeb našich žáků – od žáků nadaných až po žáky s menším zdravotním či mentálním postižením - se nám jeví jako 

velmi přínosné a smysluplné zaměřit strategii školy na učení, které je založeno na zvládání přirozených situacích, na přizpůsobení se individualitám žáků. 

Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi.  

 

 

Charakteristika ŠVP 

 
Škola je zaměřena na: 

 
               přípravu žáků na další vzdělávání

               práce s výpočetní a komunikační technikou

               sportovní výchovu

               inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení 

  

Ve své práci budeme rozvíjet základní cíle vzdělávání dle zákona 461/2005 a  RVP ZV. 

 

 

Cíle základního vzdělávání: 
 Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení.  

 Vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení,  

 vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě, 

 využívat informační a komunikační prostředky a technologie. 



10 

 

 

 Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy.  

 Samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, 

 uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, 

 volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů 

a situací. 

 

 Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

 Formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 

 naslouchat jiným a porozumět jim,  

 obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. 

 

 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

 Spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu,  

 aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných. 

 

 Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 

 Mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení 

nebo názory, 

 řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti, 

 schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných. 

 

 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i 

k přírodě. 

 Schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, 

 vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. 

 

 Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. 

 Schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, 

 používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem 

na své zdraví i zdraví jiných,  

 dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. 

 

 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 

 Vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén, 

 být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných národů. 
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 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

 Využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,  

 rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko 

podnikání. 
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Výchovně vzdělávací strategie  
(Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni) 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 
vedeme žáky k zodpovědnosti za své 

vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit 

si strategii učení a motivujeme je pro 

celoživotní učení 

- Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. 

- Podporujeme u žáků samostatnost a tvořivost. 

- Seznamujeme žáky s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního učení 

- Podporujeme u žáků různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 

- Vedeme žáky k sebehodnocení 

- Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 

- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 

- Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme u žáků používání výpočetní techniky. 

- Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

- Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. 

- Vedeme žáky k sebekontrole, vyhledáváním a opravou vlastních chyb. 

- Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly (projekty). 

- Podporujeme žáky v účasti a v organizaci samostatných akcí. 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

podněcujeme žáky k tvořivému 

myšlení, logickému uvažování a 

k řešení problémů 

- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit a své řešení obhajovat. 

- Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. 

- Oceňujeme nalézání více způsobů řešení 

- Oceňujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů (Olympiády, Scio, matematický Klokan, atd.) 

- Vedeme žáky k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení. 

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

- Oceňujeme nalézání více způsobů řešení 

- Při řešení problémů učíme žáky používat metodu „SWOT analýza“ a metodu „brainstorming“. 

- V rámci svých předmětů učíme žáky, jak některým problémům předcházet. 

- Nabízíme žákům řešení problémů s výchovným poradcem 

- Vedeme žáky k tomu, aby uměli vyhledávat, třídit a vhodný způsobem využívat informace ze všech možných zdrojů. 
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KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 
vedeme žáky k otevřené, všestranné 

a účinné komunikaci 

 

- Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, 

   v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. 

- Podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy. 

- Vedeme žáky ke „kulturní úrovni“ komunikace. 

- Podporujeme využívání ICT techniky pro účinnou komunikaci s okolním světem 

- Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

- Vedeme žáky k publikaci a prezentaci svých názorů a myšlenek (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace  

  apod.). 

- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. 

- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 

- Vedeme žáky k dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí 

  mimo školu a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel v rámci třídy. 

- Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 

- Učíme žáky „asertivnímu chování“ a „nonverbální komunikaci“. 

- Začleňujeme metody kooperativního učení 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 

A PERSONÁLNÍ 
rozvíjíme u žáků schopnost 

spolupracovat, pracovat v týmu, 

respektovat a hodnotit 

práci vlastní i druhých 

 

- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 

- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

- Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu. 

- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

- Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 

- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 

- Vytváříme podmínky pro vytvoření pozitivních sociálních vazeb ve třídě 

- Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. 

- Podporujeme žáky v získávání pozitivní představy o sobě samých, aby dosáhli sebedůvěry a sebeúcty. 

- Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli. 

- Vedeme žáky k dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychováváme 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 sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 

- Vedeme žáky k dodržování školního řádu. 

- Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 

- Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. 

- V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy 

  chování žáků. 

- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

- Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OSPOD, policie 

- Umožňujeme žákům přemýšlet o hodnotě lidského zdraví a zdravého životního stylu. 

- Podporujeme u žáků aktivitu při zkoumání problémů, událostí a faktů, rozvíjíme v nich tak aktivní občanské postoje. 

- Vedeme žáky, aby řešili konflikty věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. 

- V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. 

- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně  

   patologickým jevům. 

- Žáky vedeme k třídění odpadu.  

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k 

práci, 

učíme žáky používat při práci vhodné 

materiály, nástroje a technologie, 

učíme žáky chránit své zdraví při práci, 

pomáháme žákům při volbě jejich 

budoucího povolání 

 

- Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme - tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na  

  nové pracovní podmínky. 

- Vedeme žáky k osvojování pracovních a hygienických návyků. 

- Učíme žáky pracovat podle předem stanovených kritérií a dodržovat zadání a termíny. 

- Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 

- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. 

- Pomáháme žákům konkretizovat jejich představu o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného  

  dalšího studia. 

- Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia s perspektivou dalšího povolání. 
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Některé činnosti a metody využívané pro rozvoj klíčových kompetencí žáků vedoucích k naplňování cílů vzdělávání: 

 

 skupinová práce 

 třídnická hodina dle potřeby 

 prezentace a její obhájení, použití různých zdrojů 

 referáty 

 samostatná práce – řešení problémových příkladů z praxe 

 diskuse – obhájení svých názorů 

 sebehodnocení a respekt práce druhého 

 zná a přijímá daná pravidla (pravidla ve třídě) 

 dramatická výchova (hraní rolí) 

 integrovaní žáci (začleňování žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním), naslouchání jejich potřebám 

 spolupráce s MŠ, DDM a společenskými organizacemi 

 třídění odpadů 

 exkurze, přednášky 

 šetření vodou, elektřinou, plynem 

 mediální výchova 

 návštěva knihovny 

 poznávání okolí školy, příroda v okolí školy 

 drogová prevence, krizová centra, přednášky 

 vaření, stravování 

 přírodní látky a zdravý životní styl 

 podpora zájmů dětí 

 podpora poznávání vybraných povolání 

 řešení modelových situací 

 podpora orientace v oblasti pracovně právních vztahů 

 soutěže, dovednostní, sportovní, vědomostní, umělecké a tvořivě aktivity 

 školní časopis 

 spolupráce s PPP a ÚP 

 beseda se zákonnými zástupci o jejich pracovišti, návštěva zaměstnání zákonných zástupců  

 testování, srovnávací testy naše a nestranný subjektů 
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 

Průřezová témata budeme naplňovat jejich integrací do výuky. Přehledný a přesný popis zařazení jednotlivých průřezových témat a tematických okruhů v učebním procesu 

uvádí tabulky na stranách 18 – 23. 

 

Průřezová témata budeme dále plnit prostřednictvím projektů, tematických dnů, exkurzí a v dalších aktivitách školy.  

Závazné cíle průřezových témat máme rozpracované v tematických plánech. 

 

PROJEKTY, které škola organizuje: 

projekt  CHEBSKÁ PÁNEV  7.- 8. TŘÍDA   

projekt  KRUŠNÉ HORY  8. - 9.TŘÍDA        

                            SLAVKOVSKÝ LES  8.- 9. TŘÍDA 

 

 

projekt                STATISTICKÉ ŠETŘENÍ  8. TŘÍDA 

 

TEMATICKÉ DNY: 
  DEN EKOLOGIE  1. - 9. TŘÍDA 

  VYNÁŠENÍ MORENY  1.- 3. TŘÍDA 

 

 

Projekty a tematické dny, jsou organizovány podle aktuálních podmínek školy. V případě jejich organizace v daném školním roce je mají učitelé uvedeny v tematických 

plánech. 

 

Zkratky průřezových témat: 
Osobnostní a sociální výchova – OSV 

Výchova demokratického občana – VDO 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – EGS 

Multikulturní výchova – MKV 

Enviromentální výchova – EV 

Mediální výchova – MDV 

 

Konkrétní činnosti a náměty, kterými dochází k naplňování tématických okruhů průřezových témat:  

 projektové dny 

 třídní projekty 

 návštěvy divadelních a filmových představení 

 besedy 

 návštěvy knihoven 
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 exkurze 

 práce s PC a internetem 

 referáty 

 spolupráce s organizacemi 

 testování 

 školní časopis 

 frontální výuka 

 skupinové práce 

 interaktivní činnosti 

 kooperativní činnosti 

 školní soutěže 

 spolupráce s DDM 

 a jiné 
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Průřezová témata 

Průřezové  Tematické okruhy     1.stupeň     2.stupeň   

téma průřezového tématu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

              D SH M SH8-9 

            TV  SH8-9 OV 

            OV   HV M/C 

  rozvoj schopností poznávání            OV  

                    

                    
                    

                    
                    
                    
              VZ   TV VZ 

Osobnostní  sebepoznání a sebepojetí             OV   

                      
            TV OV      

a            VZ       

  seberegulace a sebeorganizace                 
sociální                   

                    
                    

    TV TV PRV     VZ       

 výchova     PRV          OV 
  psychohygiena                

                    
    HV    VV HV HV VV M M/C 

  kreativita       I VV IT VV VV 

            VT M    

                    

    PRV       JČ  PZZ  

  poznávání lidí             OV VZ 

                   

    PRV   PRV     OV OV     

  mezilidské vztahy          TV TV     
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Průřezové  Tematické okruhy     1.stupeň     2.stupeň   

téma průřezového tématu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

    ČJ       AJ ČJ ČJ AJ  ČJ 

  komunikace        AJ ZNJ ČJ ČJ/C 

                OV 

                   

                   

              OV       

Osobnostní           Z      

 kooperace a kompetice  PV    M       

a                  

                  

sociální                  

                     

výchova           PV     VZ 

                 OV 

  řešení problémů a rozhodovací                 

  dovednosti                

                   

                  

                 ČJ OV 

  hodnoty, postoje, praktická etika              ČJ/C 
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  Průřezová témata 
      

Průřezové  Tematické okruhy     1.stupeň     2.stupeň   

téma průřezového tématu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

    PRV PRV             

                   

  občanská společnost a škola                

                   

Výchova                   

              D OV OV D 

  občan, občanská společnost a stát             D OV 

demokratického                   

            VL D     D 

občana formy participace občanů v polit. životě              OV 

                   

                      

              D OV Z 

  principy demokracie jako formy vlády               OV 

  a způsobu rozhodování                 

                      

      ČJ       AJ HV Z OV 

              Z Z ČJ Z 

Výchova                ZNJ D D 

  Evropa a svět nás zajímá               ZNJ    

k myšlení                    

v                     

                      

 evropských                      

a            VL   AJ Z OV 

globálních  objevujeme Evropu a svět            Z PZZ Z 

               D  AJ  

                     

souvislostech            D   Z D 

  jsme Evropané          VV  PZZ OV 
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Průřezová témata 

      

Průřezové  Tematické okruhy     1.stupeň     2.stupeň   

téma průřezového tématu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

        JČ    D OV  Z 

  kulturní diference          OV     

                    

                      

      PRV    VV  OV JČ   VZ 

      TV   TV         

  lidské vztahy                 

Multikulturní                   

                    

                    

výchova                     

      PRV      ČJ OV PŘ  

  etnický původ            D    

                     

                      

                      

            JČ Z  P8-9 P8-9 

  multikulturalita             Z D OV 

                OV PZZ  

                P 7-8 P 7-8   

                     

                      

                    Z 

  princip sociálního smíru a solidarity                OV 
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  Průřezová témata 
      

Průřezové  Tematické okruhy     1.stupeň     2.stupeň   

téma průřezového tématu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

             PŘ PŘ     

  ekosystémy                 

                     

                     

                      

     PV PRV   PŘÍ PŘ PŘ   CH 

  základní podmínky života               

                  

                      

        PRV     PŘ PŘ Z PŘ 

Enviromentální                Z PZZ Z 

  lidské aktivity               CH CH 

výchova a                 P 8-9 

  problémy životního prostředí                  

                      

                      

                      

    PRV  P1-9 PŘÍ P1-9 P1-9 Z CH CH 

    P1-9 P1-9  PV   PŘ P1-9 PŘ 

         P1-9     P1-9 Z  

  vztah člověka k prostředí            PZZ P1-9 

                 Z 
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  Průřezová témata 
      

Průřezové  Tematické okruhy   1.stupeň   2.stupeň  

téma průřezového tématu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

        ČJ IT ČJ  

  kritické čtení a vnímání          

  mediálních sdělení          

  interpretace vztahu         D 

  mediálních sdělení          

  a reality          

      JČ  VT P7-8 ČJ ČJ 

  stavba mediálních sdělení        P8-9 P8-9 

            

            

Mediální      HV ČJ   VV 

  vnímání autora mediálních         Z 

výchova sdělení             VZ 

                      

                    D 

  fungování a vliv médií               

  ve společnosti               

                  

            ČJ Z Z  ČJ 

            VV P7-8 P8-9 P8-9 

  tvorba mediálního sdělení             ČJ/C 

                  

                      

              JČ    JČ 

  práce v realizačním týmu         VV      
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Vzdělávání žáků se speciálně 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.  

Podpůrná opatření realizuje škola nebo školské zařízení. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského 

poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 

Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška 

č. 27/2016 Sb.  

Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické 

podpory /dále jen PLPP/ a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu individuálně vzdělávacího plánu /dále jen IVP/. PLPP a 

IVP zpracovává škola.  

V případě podpůrného opatření pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro 

konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být 

během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště  

a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ." 

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) 

PLPP zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. PLPP sestavuje třídní učitel  

za pomoci učitelů konkrétních vyučovacích předmětů a výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory, metod práce se 

žákem, způsobu kontroly osvojení dovedností a znalostí a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné 

schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO. Pokud 

podpůrná opatření nevedla k naplnění stanovených cílů, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci využití poradenské pomoci školského poradenského 

zařízení. Neposkytuje – li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, může škola tuto skutečnost nahlásit na Odbor sociálně právní ochrany 

dítěte v Chebu.  

 Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření 

prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory či individualizace. 

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 

IVP zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce. IVP sestavuje třídní učitel za pomoci učitelů konkrétních vyučovacích předmětů a výchovného poradce. IVP má písemnou podobu. IVP vychází ze 
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školního vzdělávacího programu (ŠVP) a z obsahu IVP stanoveného v § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení.  IVP může být doplňován a 

upravován v průběhu školního roku. Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných  

v kombinaci s tímto plánem, úpravách obsahu vzdělávání žáka, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, případné 

výstupy ze vzdělávání žáka. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání 

zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Škola seznámí s IVP všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce 

žáka, není li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle IVP je možné pouze na základě písemného informovaného souhlasu 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce.  Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 

žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. IVP bude vyhodnocován 

vyučujícími průběžně během celého roku přímo v dokumentu. 

Na škole pracuje výchovná poradkyně a speciální pedagog v jedné osobě Mgr. Hrabovská, která zajišťuje poradenskou činnost a poskytuje učitelům metodickou pomoc při 

zpracování PLPP a IVP. Mgr. Hrabovská je pověřena spoluprací se školským poradenským zařízením, se kterým pravidelně komunikuje  

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně 

podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky: respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, využívání metody a forem práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby 

žákovi, kladení důrazu na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů, 

používání formativního hodnocení  

b) v oblasti organizace výuky: střídání forem a činností během výuky, u mladších žáků využívání skupinové výuky, postupný přechod k systému kooperativní výuky - v případě 

doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

c) Jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je v naší škole zařazen v případě doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně 

podpory předmět speciálně pedagogické péče „Reedukace SPUCH“, který bude zaměřen na rozvoj následujících oblastí: grafomotorické dovednosti, vizuálně percepční 

dovednosti, sluchového vnímání, prostorová orientace, případně dalších oblasti vycházejících z konkrétních obtíží žáka.  

Pro žáky s vadami řeči bude v případě doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory případně zařazen předmět speciálně pedagogické péče 

„Logopedická intervence“, který bude zaměřen na řečovou výchovu a logopedickou péči. Vzdělávací obsah předmětů speciálně pedagogické péče bude přizpůsoben 

vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.  

Dále je žákům 1. a 2. třídy, kteří mají vadu výslovnosti nabízen nepovinně volitelný  předmět -  logopedická prevence. 

V případě doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory bude žákům se speciálně vzdělávacími potřebami poskytována pedagogická intervence. 

Cílem je podpořit žáka v přípravě na výuku tam, kde rodina nedokáže z různých důvodů s žákem pracovat. Dále posílit jeho kompetence v přípravě na výuku u konkrétního 
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předmětu, podpořit práci se třídou v případě výskytu zhoršení sociálního klimatu třídy nebo výskytu rizikového chování. Pedagogickou intervenci povede pedagogický 

pracovník školy, metodik prevence. 

Škola bude podporovat spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo 

oblast školství (zejména při tvorbě IVP). 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Za nadaného žáka považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

 Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v 

jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka 

projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, které mohou 

mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka školskému 

poradenskému zařízení poskytne. 

Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů 

psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, 

s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči 

mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po 

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

vzdělávací plán obsahuje: závěry doporučení školského poradenského zařízení; závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, které 

blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby; mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost; údaje o 

způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi; vzdělávací model pro mimořádně nadaného 

žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání žáka; časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů; způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, 

úpravu zkoušek; seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů; určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola 

spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka, personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a určení pedagogického 

pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením. 

IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. IVP bude vyhodnocován vyučujícími průběžně 

během celého školního roku přímo v dokumentu.  

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným 

zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci 

ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. 

Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována Mgr. Hrabovskou. 
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Pro nadané a mimořádně nadané žáky budou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory tato podpůrná opatření: 

předčasný nástup dítěte ke školní docházce; účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy; obohacování vzdělávacího obsahu; 

zadávání specifických úkolů, projektů; příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol. 

Škola bude podporovat spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo 

oblast školství (zejména při tvorbě IVP).
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      Učební plán            

  1.stupeň 2.stupeň                

Vzdělávací oblasti min.čas. dispon. min.čas. dispon. Vzdělávací obory     1.stupeň       2.stupeň 

  dot. čas.dot. dot. čas.dot.           časová dotace       
Jazyk a jazyková komunikace 33 9 15 4 Český jazyk a 

literatura 

9(3) 10(2) 9(2) 7(1) 7(1) 42 5(1) 5(1) 4(1) 5(1) 19 

  9 0 12 0 Anglický jazyk     3 3 3 9 3 3 3 3 12 

    6 Německý jazyk        2 2 2 6 

Matematika a její aplikace 20 4 15 4 Matematika 4 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 24 4(1) 5(1) 5(1) 5(1) 19 

Informační a komunikační 

technologie 

1 1 1 0 Informatika 

Výpočetní technika 

      1 1 2  

  1 

       

1 

Člověk a jeho svět 12 2     Prvouka 2 2 2(1)     6           

          Přírodověda       2(1) 2 4       

          Vlastivěda       2 2 4           

Člověk a společnost     11 1 Dějepis        2 2 2 2 8 

          Občanská výchova        1 1 1 1 4 

Člověk a příroda     21 5 Fyzika        2(1) 2 2 2(1) 8 

          Chemie            2 2(1) 4 

          Zeměpis        2 2 2(1) 1 7 

         1 Přírodopis        2 2(1) 2 2 8 

Umění a kultura 12 0 10 0 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

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

Člověk a zdraví     10   Výchova ke zdraví             1     1 2 

  10      Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce 5   3 1 Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Volitelné předměty       2            1 1  2 

Disponibilní časová dotace   16   24 Časová dotace 20 22 24 26 26 118 29 30 32 31 122 
Modře vyznačené – disponibilní hodiny / budou využívány v případě doporučení podpůrných opatření – předmětů speciálně pedagogické péče, pokud bude v učebním plánu 

využito maximální týdenní hodinové dotace /: 
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UČEBNÍ OSNOVY  
 

Pro jednotlivé předměty jsme se rozhodli zachovat stávající označení. 

 

Disponibilní hodiny jsme rozdělili takto: 

    1.stupeň:  Jazyk a jazyková komunikace             Český jazyk a literatura     9h 

       Matematika a její aplikace   4h 

       Oblast Člověk a jeho svět   2h 

       Informační a komunikační technologie 1h 

     

    2.stupeň:  Jazyk a jazyková komunikace :                    Český jazyk a literatura 4h 

                                                                                                                                              Německý jazyk                  6 h 

       Matematika a její aplikace   4h 

       Oblast člověk a společnost  1h 

       Oblast člověk a příroda   6h 

                                 Oblast člověk a svět práce   1h 

       Povinně volitelné předměty  2h 

        

Jsme škola odlehlá, naší prioritou je příprava všech žáků na další vzdělávání, proto jsme posílili hlavní předměty.  

 

Volitelné předměty 

Volitelné předměty na druhém stupni vycházejí z aktuálních možností školy.  

Do ŠVP jsme zařadili tyto volitelné předměty: 

Užité výtvarné činnosti 

Netradiční výtvarná výchova 

Výtvarné dílny 

   

Sportovní hry    

Základy informační technologie    

Seminář a praktikum ze zeměpisu    

Základy německého jazyka pro pokročilé 

Dramatická výchova 

Evironmentální výchova 

 

   

Povinně volitelné předměty si žáci vybírají formou dotazníku.  
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Mezi povinně volitelné předměty jsme ve  šk. roce 2018/19  zařadili :   
Sportovní hry, Environmentální výchova 

V sedmém a osmém ročníku si žáci formou dotazníku vybírají jeden volitelný předmět, v devátém ročníku vzhledem k zařazení dalšího cizího jazyka do výuky nezbývají na 

volitelné předměty žádné disponibilní hodiny. 

 

Nepovinné předměty: 
Od 1. ročníku ZŠ mohou být zavedeny nepovinné předměty, které se zařazují nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů. Ředitel školy může koncipovat 

nepovinné předměty po dohodě s vyučujícími podle podmínek školy a podle zájmu žáků. Výběr a počet nepovinných předmětů není pro žáka omezen.  

 

 - logopedická prevence   1. – 2. ročník 

-  cvičení z matematiky – 9. ročník 

-  cvičení z českého jazyka – 9. ročník 

           

Vysvětlivky: 
1.a 2.období  

- ČJ, M, TV, HV, VV, AJ, PV...  běžně užívané zkratky předmětů 

- I informatika 

 PRV prvouka 

 PŘÍ přírodověda 

 VL vlastivěda 

  

3. období 

- ČJ, M, TV, HV, VV, AJ,  NJ, Z, F, PŘ, CH běžně užívané zkratky předmětů 

-  PV pracovní výchova 

 OV výchova k občanství 

 VP výpočetní technika 

  VZ  výchova ke zdraví 

 UVČ užité výtvarné činnosti 

 IT základy informační a komunikační technologie 

 PZZ seminář a praktika ze zeměpisu 

 SH sportovní hry 

 SÚ slovní úlohy 

 LÚ laboratorní úlohy  

 ZNJ základy německého jazyka  

 ČJ /C cvičení z českého jazyka 

 M / C cvičení z matematiky 

 P7 projekt  ARCHIMÉDŮV ZÁKON  

 P7-8 projekt  CHEBSKÁ PÁNEV   

 P8-9 projekt  KRUŠNÉ HORY, SLAVKOVSKÝ LES 

P8 projekt                STATISTICKÉ ŠETŘENÍ 

P1-9 projekt  DEN EKOLOGIE 
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ČESKÝ  JAZYK  A  LITERATURA 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací  předmět Český jazyk a literatura  se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících následovně: 

1. ročník – 9 hodin týdně 

2. ročník – 10 hodin týdně 

3. ročník – 9 hodin týdně 

4. ročník – 7 hodin týdně 

5. ročník – 7 hodin týdně 

 

Vyučovací  předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty.  

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

 Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

- osvojování jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a chápání kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele 

národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání  

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  

- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke 

sdělování názorů  

- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  

- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření  

- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama  

- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených 

na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání  

 

 

V předmětu se realizují tematické okruhy průřezových témat : MKV, EGS, MDV 

 

Výchovně vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáka 
Kompetence k učení 

- vedeme žáky ke stálému zdokonalování čtení 

- učíme  žáky vyhledávat, zpracovávat a využívat potřebné informace v literatuře a na internetu 

- vytváříme  žákům podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci 

- učíme  žáky práci s chybou 

- stanovujeme  žákům dílčí vzdělávací cíle v pravopise 

- motivujeme žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 
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Kompetence k řešení problémů 
- vedeme žáky k navrhování různých řešení problémů, dokončování úkolů a zdůvodňování svých závěrů 

- vedeme žáky k tomu, aby uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat informace ze všech možných zdrojů 

- vedeme žáky k tomu, aby si vzájemně radili a pomáhali 

- hodnotíme práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu, ke kulturní  úrovni komunikace 

- vedeme žáky k dovednosti prezentovat své myšlenky a názory 

 

Kompetence sociální a personální 

- organizujeme práci ve skupinách tak, aby žáci spolupracovali při řešení problémů 

- vedeme žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu 

- rozvíjíme schopnost žáků, zastávat v týmu různé role 

- vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence občanské 

- využíváme literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí 

- vedeme žáky ke zvládnutí komunikace i ve vyhraněných situacích 

- na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy lidí 

- pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami máme k dispozici přizpůsobené pracovní materiály 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k organizování a plánování učení 

- zajímáme se, jak žákům vyhovuje způsob výuky 

- požadujeme dodržování dohodnutých kvalit, postupů a termínů 

- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura                      

Ročník:    1. 

Časová dotace:  9 hodin týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJL-3-1-02 

 

ČJL-3-1-03 

 

ČJL-3-1-04 

ČJL-3-1-05 

 

ČJL-3-1-07 

 

Téma: Komunikační a slohová výchova 

Žák: 

- porozumí přiměřeným mluveným pokynům 

 

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

 

- 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 

 čtení 

- porozumění přečteným větám, pojmům –   

   nadpis, článek, řádek, sloupeček 

 - prosba, poděkování, omluva, blahopřání,  

   pozdrav, oslovení 

- základní techniky mluvených projevů  

 

 

 

 

Pv 

Vv 

Hv 

 

 

 

 

OSV - komunikace 

Vv – doplnění textu obrázkem 

 

ČJL-3-1-08 

ČJL-3-1-09 

 

 

- zvládá správné sezení při psaní 

- uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení psacího náčiní 

- píše čáry, zátrhy, oblouky, vlnovky 

- rozlišuje psací a tiskací písmena 

- píše  psací písmena velké a malé abecedy 

- píše interpunkční znaménka 

- píše slabiky, jednoduchá slova a věty 

- píše velká písmena u vlastních jmen a osob a na počátku 

  věty 

- přepisuje tiskací písmo do psané podoby 

- píše diktát jednotlivých slov a vět 

- dodržuje úhlednost písma a zachovává základní  

   hygienické návyky při psaní 

Psaní 

- základní hygienické návyky, technika psaní 

- příprava na psaní 

- psaní prvků písmen a číslic 

- písmo tiskací a psací 

- psaní – písmeno, slabika, slovo, věta 

 

 

 

 

 

ČJL-3-2-01 

T  Téma: Jazyková výchova 
Žák: 

- odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, zvukovou a grafickou podobu 

   slova, člení slova na hlásky   

 
 
 

- rozvoj fonetického sluchu, sluchová  

  analýza, syntéza 

- délka samohlásek 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJL - 3-3-04 

 
 
ČJL - 3-3-01 

T   Téma: Literární výchova 

Žák: 

- dramatizuje jednoduchý text 

- vypráví pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy 

- naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše) 

- recituje básničku 

 

 

- dramatizace, volná reprodukce 

- tvořivé činnosti s literárním textem 

- poslech literárních textů 

- recitace 

- vlastní výtvarný doprovod 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura                      

Ročník:    2. 

Časová dotace:  10 hodin týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJL-3-1-03 

ČJL-3-1-04 
 

ČJL-3-1-05 
 

ČJL-3-1-07 
 

ČJL-3-1-01 

 

ČJL-3-1-09 

ČJL-3-1-10 

ČJL-3-1-11 

 

 

ČJL-3-1-10 

 

Téma: Komunikační a slohová výchova 

Žák: 

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

- dbá na správnou intonaci, v krátkých mluvených projevech správně  

  dýchá a volí vhodné tempo řeči 

- vyjadřuje se ústně, tvoří krátké souvislé projevy, píše jednoduché věty 

- přečte plynule bez slabikování jednoduchý text 

-  slovní přízvuk 

 

- zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním 

- správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 

- vyjadřuje se písemně, píše jednoduché věty 

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví  podle nich  

  jednoduchý příběh  

 

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

čtení 

- základní formy společenského styku 

- základní techniky mluvených projevů  

- mluvený projev – dialog na základě obr. 

 materiálu 

- čtení hlasité, tiché 

- slovní přízvuk 

psaní 

- základní hygienické návyky 

- spojování písmen slabik 

- umisťování diakritických znamének 

- tvary písmen abecedy 

- opis, přepis 

 

sloh 

- vypravování podle obrázků 

- pozdrav, adresy, blahopřání, omluvenka,  

  pozvánka 

 

Pv 

Vv 

Prv 

Hv 

 

 

 

ČJL-3-3-01 

 

 

 
 

ČJL-3-3-02 

ČJL-3-3-04 

 

ČJL-3-3-03 

 

Téma: Literární výchova 

Žák: 

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu  

  literární texty přiměřené věku 

- orientuje se v textu 

- soustředěně naslouchá čtenému textu 

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- domýšlí jednoduché příběhy 

- vysvětlí pojmy - spisovatel, kniha, ilustrátor, čtenář 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 

- odlišuje pohádku od ostatních vypravování 

 
 

- tvořivé činnosti s literárním textem  

- přednes vhodných literárních textů 

 

- volná reprodukce, dramatizace, vlastní 

   výtvarný doprovod 

 

- základní literární pojmy – próza, verš  

- vyprávění, dramatizace pohádek a povídek  

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá  
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura                      

Ročník:    3. 

Časová dotace:  9 hodin týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

ČJL-3-1-01 

 
 
 
 
 
 
ČJL-3-1-10 

 
 
ČJL-3-1-11 

ČJL-3-1-10 

 
ČJL-3-1-11 

ČJL-3-1-10 

 

 ČJL-3-1-09 

Téma: Komunikační a slohová výchova 

Žák: 

- čte plynule věty a souvětí, člení text 

- čte přiměřeně rychle, s porozuměním, předčítá 

- používá četbu jako zdroj informací 

 

 

- dodržuje slovosled ve větách 

- pojmenovává předměty a děje 

- tvoří otázky k textu 

- vypravuje podle obrázků 

- popisuje písemně i ústně jednoduché předměty, rostliny,  

  věci 

- vytvoří a použije jednoduchou osnovu 

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

- vyplní podací lístek 

- pracuje s chybou, v daném textu opraví chyby (tvary  

  písmen, pravopis, interpunkční znaménka 

- píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle 

- provádí průběžnou i závěrečnou kontrolu vlastního  

  písemného projevu 

 

 

 

čtení 

- plynulé čtení, členění textu 

- rychlé čtení tiché i hlasité 

- četba jako zdroj poznatků o přírodě, 

   současnosti  

  a minulosti 

sloh 

-  stylizace a kompozice 

- souvislé jazykové projevy 

- otázky a odpovědi 

- vypravování 

- popis 

 

- osnova 

- adresa 

 

 

psaní 

 

Vv 

Pv 

Hv 

Prv 

 

 

 

 

ČJL-3-2-06 

 

 

 

 

ČJL-3-2-01 

 

ČJL-3-2-08 

 

Téma: Jazyková výchova   

Žák:  

- rozliší větu a souvětí 

- spojuje věty, doplňuje souvětí 

- určí počet vět v souvětí 

- zajímá se o stavbu věty, základní skladební dvojice 

- vytvoří slova protikladná, souznačná, příbuzná, významově  

  nadřazená, podřazená, souřadná 

- vyjmenuje obojetné souhlásky 

- pamětně zvládá vyjmenovaná slova, používá jejich znalost v praktických 

   cvičeních 

 

 

- věta jednoduchá, souvětí 

- věta jednoduchá a její stavba 

 

-  nauka o slově – slova jednoznačná,  

   mnohoznačná, protikladná, souznačná,  

   souzvučná, nadřazená, podřadná, souřadná 

- vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z 

 

- znělé a neznělé souhlásky 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-3-2-01 

 

 

ČJL-3-2-04 

 

 

ČJL-3-2-05 

 

 

 

ČJL-3-2-08 

ČJL-3-2-01 

- rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova 

- osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek 

- určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, 

  slovesa, předložky 

- pozná předložky a umí je napsat s podstatným jménem 

- pozná podstatné jméno 

- skloňuje podstatná jména 

- určuje rod, číslo, pád podstatných jmen 

- pozná sloveso 

- určí osobu, číslo a čas sloves 

- časuje slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím 

- při psaní jmen měst, vesnic, hor, řek dodržuje pravidla pravopisu 

- zvládá abecedu 

- řadí  slova podle abecedy 

 

- slovní druhy – ohebné, neohebné 

 

- podstatná jména 

- slovesa 

 

 

- vlastní jména měst, vesnic, hor, řek 

 

- abeceda 

 

 

 

 

ČJL-3-3-01 

 

 
 
ČJL-3-3-03 

ČJL-3-3-04 

 

 
ČJL-3-3-02 

 
ČJL-3-3-03 

Téma: Literární výchova 

Žák: 

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty  

  přiměřené věku 

- čte přímou a nepřímou řeč ve čteném textu 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

- vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, domýšlí příběhy, vyjadřuje své  

  postoje k přečtenému 

- orientuje se v textu dětských knih, charakterizuje literární postavy 

- popíše své pocity z přečteného textu 

- seznamuje se se základními pojmy literární teorie pohádka, hádanka,  

  říkanka, báseň, bajka, spisovatel, básník, kniha, čtenář 

- vyjmenuje známé autory dětských knih, popř. 

  známé malíře 

 

 
 

- tvořivé činnosti s literárním textem 

- přednes vhodných literárních textů 

- dramatizace 

- volná reprodukce 

-  besedy o knihách 
 
-  literární pojmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – kulturní diference 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  7 hodin týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJL-5-1-01 
 

 

 

ČJL-5-1-02 
 

 

ČJL-5-1-05 
 

ČJL-5-1-08 

ČJL-5-1-07 
 

 

ČJL-5-1-10 

ČJL-5-1-09 

 

 

 

ČJL-5-1-09 

Téma: Komunikační a slohová výchova 
Žák: 

- s porozuměním čte nahlas i potichu přiměřeně rozsáhlý text 

- čte správně, plynule a dostatečně rychle, přirozeně intonuje 

- používá správný přízvuk slovní i větný, člení věty, frázuje, dbá na barvu  

  a sílu hlasu 

- vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a slovnících,   

  využívá poznatků z četby v další školní činnosti 

- vede správně dialog 

- předvede telefonování v různých modelových situacích 

- komunikuje účinně s druhými 

- vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, podle  

  komunikačního záměru používá náležitou intonaci, přízvuk,  

  tempo a pauzy účinně a kultivovaně se dorozumí ve škole i mimo 

  školu 

- sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na odstavce 

- dodržuje posloupnost děje 

- vypracuje popis rostliny, zvířete a věci 

- napíše telegram, dopis (včetně adresy), SMS, zprávu 

 

- píše správně po stránce obsahové a formální 

 

Čtení 

- rozvoj techniky čtení 
 
 
 

 

- čtení textů uměleckých a populárně  

   naučných 

 

- základní pravidla komunikace : oslovení,  

   zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí,  

   naslouchání 

- základní pravidla komunikace, mluvený  

  projev – základy techniky 

  

 

sloh 
 

- vypravování 

 

- popis rostlin, zvířat, věcí 

- formy společenského styku 

psaní 

 

 

Vv 

Vl 

Hv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV – stavba mediálního 

sdělení 

 

 

 

 

ČJL-5-2-01 

 
 
ČJL-5-2-04 

 

Téma: Jazyková výchova 
Žák: 

- vyhledává a tvoří a aktivně používá slova jednoznačná a mnohoznačná, 

  protikladná (antonyma), souznačná (synonyma),  

  souzvučná (homonyma),nadřazená, podřazená a souřadná 

- rozlišuje u slov citové zabarvení, odliší slova hanlivá a lichotivá 

- rozlišuje slova spisovná a spisovná, pozná a rozliší spisovné 

 

 

- nauka o slově – slova jednoznačná,  

  mnohoznačná, protikladná, souznačná,  

  souzvučná, nadřazená, podřadná, souřadná, 

  slova hanlivá, lichotivá, citově zabarvená,  

  spisovná, nespisovná 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 
 
ČJL-5-2-02 

 
 
 
 
 
ČJL-5-2-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  a nespisovné tvary slov 

- vyhledává v textu slova nespisovná a nespisovné tvary slov  

  a nahradí je tvary spisovnými 
- rozpozná části slova – kořen, předponu a příponovou část, pomocí 

  předpon a příponových částí tvoří slova odvozená  

  od daného kořene 

- odlišuje předpony a předložky – nad…, pod…, od…, před…,  

   roz…, bez…, vz… 

- správně píše slova s předponami a předložkami 

- seznamuje se s neohebnými slovními druhy – příslovce, spojky,  

  částice a citoslovce, vyhledává jejich příklady v textu 

- ohebné slovní druhy – zájmena a číslovky rozpoznává v textu  

   podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa 

- v textu přiměřené obtížnosti určuje všechny slovní druhy 

- u podstatných jmen samostatně určuje mluvnické kategorie –  

   pád, číslo, rod 

- seznamuje se se vzory podstatných jmen, přiřazuje slova ke vzorům, 

  určuje životnost podstatných jmen rodu mužského  

  podle algoritmu 

- skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu skloňování jednotlivých 

   vzorů 

- odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen, správně píše i, y   

   v koncovkách podstatných jmen, slova podle vzoru předseda a soudce  

   pouze zařazuje ke vzorům 

- u sloves určitých procvičuje a zlepšuje určování mluvnických kategorií 

  osoba a číslo, seznamuje se s kategorií čas a samostatně určuje 

- k infinitivu (neurčitku) utvoří sloveso určité a naopak 

- v textu vyhledává slovesné tvary a rozliší tvary jednoduché (tvořené 

  jedním slovesem a zvratná slovesa) a tvary složené (vyjádřené více 

  slovy) 

- časuje slovesa v čase přítomném a seznámí se s tabulkou tříd sloves 

- učí se časovat a časuje slovesa v čase budoucím a minulém, tvoří a píše 

   správné tvary sloves (bez návaznosti na pravopis u sloves v čase 

   minulém) 

- seznamuje se s kategorií způsob – oznamovací, rozkazovací,  

  tvoří gramaticky správné tvary sloves v rozkazovacím způsobu 

- samostatně určuje mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas,  

  způsob (bez způsobu podmiňovacího) 

 

 

- stavba slova – kořen, předpona, přípona 

 

- předložky 

 

 

- slovní druhy – neohebné 

- slovní druhy ohebné 
 

 

- podstatná jména – pád, číslo, rod 

 

- podstatná jména - vzory 
- podstatná jména – životnost 

 

- podstatná jména - skloňování 

 

- podstatná jména – psaní koncovek 

 

- slovesa – osoba, číslo, čas 

 

- slovesa – infinitiv, slovesné tvary  

   jednoduché a složené 

 

- slovesa – časování 

 

 

- slovesné způsoby 

 

 

 

 

- stavba věty 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 
 
ČJL-5-2-06 

 
 
 
 
 
 
ČJL-5-2-07 

 
 
 
ČJL-5-2-05 

 
 
 
ČJL-5-2-08 

 
 
 
ČJL-5-2-09 

 

 

 

- rozlišuje a správně určuje slovesa a podstatná jména slovesná 

- upevňuje si dovednost rozlišování věta jednoduché a souvětí  

   podle počtu sloves v určitém tvaru 

- v souvětí vyhledává slovesa určitá, spojovací výrazy a určuje  

   podle toho počet vět v souvětí 

- naznačí stavbu souvětí pomocí větného vzorce (V=věta, číslice =  

  pořadí věty v souvětí, všechna znaménka ve větách) 

- samostatně vytváří souvětí podle jednoduchého vzorce (Když V1,V2.) 

- užívá vhodné spojovací výrazy, podle potřeby projevu je obměňuje 

- seznamuje se s nejčastějšími spojkami (když, ale, že, protože a    

  zájmeno který) a získává dovednost psaní čárky pod těmito spojovacími 

  výrazy 

- ve větě vyhledává základní skladebnou dvojici a rozlišuje podmět 

  a přísudek 

- seznamuje se s neúplnou základní skladebnou dvojicí (pojem 

  nevyjádřený podmět), dohledává a určí podmět podle předcházejících 

  vět nebo ze situace 

- docvičuje a opakuje pravopis vyjmenovaných slov 

- zdůvodňuje a píše i, y nejen ve vyjmenovaných slovech, v jejich  

  tvarech, ale i ve slovech příbuzných 

- upevňuje pravopis i, y ve dvojicích slov souzvučných (homonym) 

- seznamuje se s pravidlem shody podmětu s přísudkem 

- ovládá pravopis vlastních jmen států, ulic, zeměpisných názvů 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podmět, přísudek 

 

 

- vyjmenovaná slova 

 

- slova souzvučná 

- shoda podmětu s přísudkem 

- vlastní jména států, ulic, zeměpisných 

 

ČJL-5-3-02 

 
 
 
 
ČJL-5-3-01 

 

ČJL-5-3-04 

 
ČJL-5-3-03 

Téma: Literární výchova 

- docvičuje plynulost a techniku čtení 

- volně reprodukuje text podle svých schopností 

- přednáší vhodné literární texty zpaměti 

- samostatně nebo v kolektivu spolužáků se pokouší o dramatizaci  

  textu 

- vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby nebo poslechu  

  literárního díla – vede čtenářský deník 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární  

  pojmy 

- seznamuje se se základními pojmy literární teorie- pověst,  

  povídka, herec, režisér, divadelní představení 

 

- tvořivá práce s literárním textem, práce 

  s dětskou knihou 

- recitace 

- tvořivá práce s literárním textem,  

  dramatizace 

- výběr četby podle osobního zájmu 

 

- základní literární pojmy 

 

 



41 

 

Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  7 hodin týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJL-5-1-01 
 

ČJL-5-1-02 
 

 

 

 

ČJL-5-1-03 
 

 

ČJL-5-1-06 

ČJL-5-1-07 

 

ČJL-5-1-08 
 

ČJL-5-1-04 
 

 

ČJL-5-1-10 
 

 

ČJL-5-1-09 

Téma: Komunikační a slohová výchova 

Žák: 

-  s porozuměním čte potichu a nahlas přiměřeně náročné texty 

 

- rozlišuje v textu podstatné informace od nepodstatných a zaznamenává 

  je 

- orientuje se v odborných textech přiměřených jeho věku, včetně    

  tabulek, grafů, využívá různých zdrojů informací – slovníky,   

  encyklopedie, katalogy, internet 

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný 

  věk, podstatné informace zaznamenává, posuzuje úplnost a neúplnost 

  jednoduchého sdělení 

- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

- volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého  

  komunikačního záměru 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá  

  podle komunikační situace 

- 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 

- vypravuje 

- popíše předmět, děj, pracovní postup, vlastní osobu 

- napíše dopis (správně po formální stránce) 

- sestaví SMS, e-mailovou zprávu  

- používá tiskopisy, dokáže je vyplnit 

- píše správně po stránce obsahové a formální 

 

Čtení 

- upevnění techniky čtení  

- čtení textů uměleckých a populárně 

  naučných 

- čtení – věcné, vyhledávací, klíčová slova,   

  zdroj informací 

 

- naslouchání – zaznamenat slyšené,  

  reagovat otázkami 

- mluvený projev – základy techniky 

   mluveného projevu, vyjadřování závislé na 

   komunikační situaci 

 

 

sloh 

-osnova 

 

- vyprávění 

- popis předmětu, děje, pracovního postupu 

- dopis 
- SMS zpráva, e-mail 
- tiskopisy: poštovní poukázky, průvodky, 

  podací lístky 

 

 

 

Vv  

Prv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV- tvorba mediálního 

sdělení 

 

 

 

 

ČJL-5-2-03 

 
 

Téma: Jazyková výchova 

Žák: 

- zvládá určit všechny slovní druhy 

- určí rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen 

- podstatná jména skloňuje podle vzorů 

 
 

-podstatná jména 

- přídavná jména 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 
 
 
 
 
 
 
 
ČJL-5-2-05 

 
ČJL-5-2-09 

ČJL-5-2-07 

 

ČJL-5-2-09 

- určí druhy přídavných jmen 

- zná gramatiku měkkých a tvrdých přídavných jmen 

- pozná základní druhy zájmen a číslovek 

- časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím způsobu 

- pozná všechny slovesné způsoby 

- pozná zvratné sloveso 

- rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary 

- zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit 

- pozná podmět a přísudek 

- rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný 

- užívá shodu přísudku s podmětem 

-  pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí 

- správně píše názvy národností, víceslovné názvy států a jejich  

  zkratky správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů 

- zájmena, číslovky 

- slovesa 

 

 

- základní větné členy 

- shoda podmětu s přísudkem 

- rozmanité spojovací výrazy 

- vlastní jména, názvy 

 

 

ČJL-5-3-01 

 
ČJL-5-3-02 

 
 
 
ČJL-5-3-03 

 
 
 
ČJL-5-3-04 

Téma: Literární výchova 

Žák: 

- čte přiměřeně rychle, plynule, procítěně s prvky uměleckého  

  přednesu, vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární 

   text na dané téma 

- dramatizuje povídky, pohádky, využívá maňásky, loutky 

- recituje básně, vyhledává a vymýšlí rým, 

- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je, vede čtenářský deník 

- orientuje se v dětské literatuře, zaujímá postoj k literárním  

  postavám, pozná záměr autora a hlavní myšlenku, porovnává  

  ilustrace různých výtvarníků 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární  

  literární pojmy. 

 
 

- výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu 

 

- recitace – rým, sloka, verš 

 

- dramatizace, scénky 

- recitace – rým, sloka, verš 

- porozumění různým druhům textů věcné  

  i odborné literatury, zápis textu 

 

 

- základní literární pojmy 

 

 

Vv  

Vl 

MKV-multikulturalita 
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ČESKÝ  JAZYK  A LITERATURA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět 

v 6. 7. a 9. ročníku              5 hodin týdně 

v 8. ročníku                         4 hodiny týdně.                

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: 

-  rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, pozitivní vztah k mateřskému      

       jazyku, chápat jeho význam pro přesné a věcné vyjádření reality 

-  chápání jazyka jako svébytného historického jevu, ve kterém se odráží historický a  

       kulturní vývoj národa 

-  vnímání literatury jako zdroje poznání a pochopení určité epochy jako zdroje rozvíjení 

       emocionálního a estetického vnímání 

-      vyjádření reakcí a pocitů žáků 

-  zvládnutí běžných pravidel komunikace (účast na diskusích, vyjádření a obhajoba svého názoru)                                                                                                                                            

-     orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama 

-     porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání 

         záměru autora, hlavní myšlenky 

 

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

- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie,internet) 

   -     práce ve skupinách 

 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s : 

 -   dramatickou výchovou ( literatura, sloh) 

 -  dějepisem ( např. období Velké Moravy- misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství,  

     období národního obrození) 

-    informačními a komunikačními technologiemi ( komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou 

 technologii,  náležitosti apod.) 

-   hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …). 

 

 

 

Předmětem se prolínají průřezová témata: OSV, EGS, MDV , MKV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
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Kompetence k učení 
-  vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací 

-  vedeme žáky k užívání správné terminologie 

-  zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 

-  vedeme žáky k využívání výpočetní techniky 
-  sledujeme při hodině pokrok u všech žáků 

-   učíme žáky vyhledávat a třídit informace a propojovat je do širších významových celků 

-   učíme osvojovat si základní jazykové a literární pojmy 

-   vedeme žáky ke  kritickému hodnocení výsledků svého učení a diskuzi o nich 

-   vedeme žáky k využívání prostředků výpočetní techniky 

 

Kompetence k řešení problémů 

-   zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

-   vedeme žáky k plánování postupů 

- učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému(využitím co největšího množství zdrojů vyhledávat informace- prací s knihou, internetem, praktickými 

pokusy a vlastním výzkumem) 

-  učíme využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 

-  vedeme žáky k samostatnému  řešení  problémů a volbě vhodných způsobů řešení 

-  vedeme žáky k uvážlivým  rozhodnutím 

 

Kompetence komunikativní 

-  zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat- tzv. problémové vyučování 

-  vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

-  vedeme žáky k výstižné argumentaci 
-  vedeme žáky k formulaci a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, k výstižnému a kultivovanému se vyjadřování ústnímu i písemnému   

-  učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodné reakci na ně 

-  vedeme žáky k účinnému zapojování se do diskuse a vhodně obhajobě svých  názorů 

-  učíme žáky rozumět různým typům textů a záznam  

-  vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků 

 

Kompetence sociální a personální 

-   vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

- vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině 

- vedeme žáky k podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- učíme žáky věcně argumentaci 

 

Kompetence občanské 
-   zadáváme skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 
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-   motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
-   motivujeme žáky k zájmu o kulturní dědictví 

-   vedeme žáky k respektování  přesvědčení druhých lidí 

-   vedeme žáky k ochraně naší tradice, kulturního i historického dědictví 

-   vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění  

-   vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům 

 

 Kompetence pracovní 

-   vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  
-   vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

-   vedeme k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou( zaměření na  znalost pracovních postupů) 

-   vedeme žáky k využívání svých znalostí v běžné praxi 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (jazyková výchova) 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  3 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

ČJL-9-2-03 

 

 

ČJL-9-2-08    

 

 

 

ČJL-9-2-02 

 

ČJL-9-2-07 

 

ČJL-9-2-04 

ČJL-9-2-07 

Žák: 

- dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami 

 

-odliší spisovný a nespisovný jazykový projev, spisovně vyslovuje česká 

slova 

 

 

- rozpozná základní zásady tvoření slov 

 

-   ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické 

 

-   dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy 

-   uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy a některými  

    vedlejšími větnými členy 

- Obecné poučení o jazyce (jazykové 

příručky) 

 

Zvuková stránka jazyka (spisovná a 

nespisovná výslovnost) 

Zvuková stránka věty (melodie, tempo, 

důraz) 

Slovní zásoba a tvoření slov (způsoby 

tvoření slov a obohacování slovní zásoby) 

Pravopis (lexikální a morfologický) 

                (shoda přísudku s podmětem) 

Tvarosloví (obecné slovní druhy) 

Skladba (základní větné členy a rozvíjející 

větné členy-PT, PK, PU) 

Na základě výběru textu 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-1-03 

ČJL-9-1-09 

ČJL-9-1-02 

ČJL-9-1-07 

ČJL-9-1-04 

ČJL-9-1-06 

ČJL-9-1-08 

Žák: 

-    rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace 

-   osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou  

     grafickou úpravu textu 

-   dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč 

-   dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity 

-   komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných komunikačních situacích 

-   informuje o událostech, které už proběhly nebo se stanou 

-   dokáže nalézt nejdůležitější myšlenky a klíčová slova výchozího textu 

 

- Oslovení 

 

Korespondence (vzkaz, pohled, dopis, e-

mail) 

Vypravování, popis a charakteristika 

Dialog a monolog v životě (řečnictví) 

 

Zpráva a oznámení Hlavní myšlenky textu 

OSV- komunikace 

Dě- staroveké Řecko a Řím 

ČJ (lit.)- řecké a římské báje a 

pověsti 

 

MDV- práce v realizač. týmu 

         -  kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení 

 

 

 

Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (literární výchova) 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-3-02 

 

 

ČJL-9-3-01 

ČJL-9-3-03 

 

ČJL-9-3-04 

 

Žák: 

-   rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

-   přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku 

 

-   zvládá dramatizaci i jednoduchého textu 

-   vyjádří své pocity z přečteného textu 

 

-   podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní  

    literární text na dané téma 

 

 

- Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, 

rozpočítadla, slovní hříčky…….) 

Pohádky 

Poezie a próza s tématem Vánoc (Bible) 

Řecké eposy, řecké báje a pověsti, římské 

báje a mýty 

Příběhy odvahy a dobrodružství 

Deník fiktivní 

HV- lidové písně, lidová 

slovesnost, hudební pojmy a 

nástroje 

Dě- křesťanství, Židé 

Dě- Starověké Řecko a Řím 

VV- řecké a římské umění 

OSV- komunikace 

MDV- vnímání autora 

mediálních sdělení 

MKV- etnický původ 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (jazyková výchova) 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  3 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-2-07 

ČJL-9-2-04 

 

ČJL-9-2-02 

ČJL-9-2-03 

 

ČJL-9-2-02 

 

ČJL-9-2-06 

 

 

Žák: 

-   ovládá pravopisné jevy morfologické 

-   správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich   

     používá ve vhodné komunikační situaci 

-  chápe přenášení pojmenování 

-   používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu 

    slova 

-  rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování 

   slovní zásoby a zásady tvorby českých slov 

-   rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné jevy ve větě  

    jednoduché 

-   rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

- Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz 

na slovesa, neohebné slovní druhy) 

 

 

Slovní zásoba (význam slova, slova 

jednoznačná, mnohoznačná, synonyma) 

 

 

 

Skladba ( stavba věty- základní a 

rozvíjející větné členy, druhy vedlejších 

vět) 

Stavba textová 

Na základě výběru textu 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-1-04 

ČJL-9-1-02 

ČJL-9-1-06 

ČJL-9-1-05 

ČJL-9-1-09 

 

ČJL-9-1-02 

ČJL-9-1-08 

Žák: 

-   v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá  

     verbálních i nonverbálních prostředků řeči, uspořádá informace v textu  

    s ohledem na jeho účel, využívá epiteton, přirovnání i další bohatství  

    slovní zásoby 

-   rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže popsat své city, nálady 

-   dodržuje zásady postupnosti, přehlednosti a využívá termínů 

-   dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy popisované osoby 

-   rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 

-   učí se formulovat hlavní myšlenky textu, dokáže vytvořit výpisky 

 

- Komunikace verbální a neverbální 

 

Popis uměleckého díla 

 

Subjektivní popis- líčení 

Popis pracovního postupu 

Charakteristika přímá a nepřímá 

Životopis, žádost, pozvánka 

Výpisky 

 

 

OSV- komunikace 

 

 

 

Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (literární výchova) 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-3-07 

 

ČJL-9-3-03 

ČJL-9-3-01 

Žák: 

-   jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry literatury, porovnává je  

     i jejich funkci, zná jejich představitele 

-   formuluje vlastní názory na přečtený text 

-   orientuje se v základních literárních pojmech 

-   výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text 

 

- Fantastická literatura  

Dobrodružná literatura- román 

Starší domácí i světová literatura- drama 

(monolog, dialog, komedie, tragédie) 

 

Básníci 19. Století- balady a romance 

Metafora, personifikace 

Novější česká literatura 

VV,HV- románské, gotické 

umění 

Dě- Velká Morava, český stát, -

Přemyslovci, Lucemburkové 

OSV- komunikace 

MKV- lidské vztahy 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (jazyková výchova) 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-2-01 

ČJL-9-2-08 

 

ČJL-9-2-02 

 

 

ČJL-9-2-01 

ČJL-9-2-04 

ČJL-9-2-07 

 

 

 

Žák: 

- má přehled o slovanských a světových jazycích 

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití 

- rozlišuje a příklady v textu dokládá způsoby tvoření českých slov 

- rozpoznává přenesená pojmenování 

- spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova 

- správně třídí slovní druhy, tvoří spis. tvary slov 

- určuje druhy vedlejších vět a významový poměr mezi větami hlavními 

- ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché 

 

Obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků, 

rozvrstvení národního jazyka, slovanské 

jazyky) 

Slovní zásoba (obohacování, slova přejatá a 

jejich 

skloňování) 

Tvarosloví ( nepravidelnosti ve skloňování 

substantiv, skloňování cizích obecných i 

vlastních jmen, slovesa) 

Skladba (věta jednoduchá a souvětí souřadné 

a podřadné) 

 

Ukázky z české a slovenské 

literatury 

Cizí jazyky 

Na základě výběru textu 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-1-04 

ČJL-9-1-01 

 

ČJL-9-1-05 

ČJL-9-1-08 

 

ČJL-9-1-06 

 

 

ČJL-9-1-07 

Žák: 

- používá jazykové prostředky pro daný slohový útvar 

- rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení v subjektivním sdělení 

- rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky komunikace 

- ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenky textu 

- vhodně užívá spis. jazykové prostředky vzhledem ke svému  

   komunikativnímu záměru 

- uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu 

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

  dialogu 

 

Charakteristika literárních postav 

Subjektivně zabarvený popis- historické 

události, přírodních jevů 

Výklad  ( Výtah) 

 

Úvaha (aktuální témata) 

 

Řečnictví 

 

 

ČJ (lit.) – literární texty 

odborné předměty 

OSV – komunikace 

- hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (literární výchova) 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-3-09 

 

ČJL-9-3-07 

ČJL-9-3-01 

 

 

 

ČJL-9-3-05 

ČJL-9-3-08 

 

 

ČJL-9-3-02 

Žák: 

- rozezná smyšlený podmanivý děj před historickou věrohodností 

- uvádí významné představitele v české a světové literatuře 

- rozlišuje skutečnost od fikce 

- uceleně reprodukuje přečtený text 

- jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 

vlastními slovy interpretuje smysl díla 

- formuluje dojmy ze své četby a názory na umělecké dílo 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literatuře, dramatickém 

  a filmovém zpracování 

- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

 

Historický román 

 

 

Deník ( fiktivní a autentický) 

Folklor ( městský a lidový) 

Epigramy, recenze, aforismy 

Hororová literatura ( detektivně a hororově 

laděné povídky) 

Hudebně- dramatické žánry 

VV, HV, Dě – historie, hud.- 

dramatická 

tvorba 

OV – humanismus 

ČJ (sloh) – životopis 

MDV – kritické čtení a 

vnímání 

- stavba mediálního sdělení 

EGS - Evropa a svět nás 

zajímá 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (jazyková výchova) 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-2-08 

 

ČJL-9-2-05 

¨ 

 

ČJL-9-2-01 

 

ČJL-9-2-04 

 

ČJL-9-2-02 

ČJL-9-2-07 

 

 

ČJL-9-2-06 

 

 

ČJL-9-2-03 

 

Žák: 

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

- zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění 

- spisovně vyslovuje slova česká i přejatá 

- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových  

  projevů 

- rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

 

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,  

  morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

- určuje druhy souvětí 

- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ i jinými  

  jazykovými příručkami 

 

Obecné výklady o českém jazyce (původ a 

základy vývoje češtiny, útvary českého 

jazyka) 

Zvuková stránka jazyka 

Tvoření slov 

Slovní zásoba (homonyma, antonyma, 

odborné názvy) 

Tvarosloví (vlastní jména a názvy, slovesné 

třídy a vzory) 

Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě, 

stavba textu) 

 

Na základě výběru textu 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-1-05 

 

ČJL-9-1-06 

ČJL-9-1-02 

ČJL-9-1-10 

 

 

 

 

ČJL-9-1-05 

 

ČJL-9-1-01 

 

 

ČJL-9-1-10 

Žák: 

- rozlišuje používání jazykových prostředků pro konkrétní sdělení 

 

- zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění 

- chápe roli mluvčího a posluchače 

- dodržuje zásady dorozumívání (komunikační normy) 

- rozlišuje obsah, jazykovou správnost a slohovou vhodnost projevu 

- vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory, nálady ,pokouší se o vlastní    

  literární texty 

 

- zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení,  

  ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými  

  informačními zdroji 

 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému  

  písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

  psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

 

Vypravování v běžné komunikaci a 

v umělecké oblasti 

Úřední písemnosti ( životopis, tiskopisy…) 

Úvahové publicistické útvary  ( úvodník, 

komentář, reportáž, cestopis, fejeton) 

Proslov 

 

Diskuze (sdělovací prostředky) 

 

 

Výstavba a členění textu 

 

 

 

Funkční styly 

 

MDV – stavba mediálního 

sdělení 

- tvorba mediálního sdělení 

- práce v realizačním týmu 

OSV - komunikace 

ČJ – literární texty 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Český jazyk a literatura (literární výchova) 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJL-9-3-09 

ČJL-9-3-07 

 

ČJL-9-3-08 

 

ČJL-9-3-03 

ČJL-9-3-06 

 

ČJL-9-3-09 

 

ČJL-9-3-04 

 

 

Žák: 

- orientuje se v základních literárních směrech 20. st. 

- má přehled o významných představitelích české a světové literatury 

 

- projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení 

 

- formuluje vlastní názory na umělecké dílo 

- uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české  

  a světové literatuře 

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

 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 

základě osvojených znalostí základů literární teorie 

 

Literatura 1. pol. 20. století (česká i světová)  

meziválečná poezie a próza, odraz války v 

literatuře 

(ztracená generace) 

 

 

Literatura 2. pol. 20. století – oficiální, 

exilová a 

samizdatová česká literatura, moderní román 

VV, HV – umění 20. století 

OV – problémy lidské 

nesnášenlivosti 

Dě – dějiny 20. století 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  
Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. až 5. ročníku následovně: 

     3. ročník – 3 hodiny týdně 

     4. ročník – 3 hodiny týdně 

     5. ročník – 3 hodiny týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 

- učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus anglického jazyka 

- poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti 

- činnostní formou naučit žáky základní slovní zásobu , základní pravidla  gramatiky a  

- zdvořilostní fráze podle obsahu používaných učebnic 

- na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát 

- získávat poznatky o zemích, kde se mluví anglicky 

 

Formy realizace: 

Vyučovací hodina -  kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci 

žáků, práci se slovníkem a  jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou  hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty. 

 

V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu : OSV 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka 
Kompetence k učení 
-  vedeme  žáka k vytváření  základních návyků a postupů ve výuce cizímu jazyku 

-  učíme žáky přiměřeně věku a obsahu učiva zvykat si na užívání jazykové terminologie 

-  učíme žáky samostatně se rozhodovat 

-  učíme žáky  uvědomovat význam znalosti cizího jazyka a seznamuje je se s předpokladem celoživotního  rozvoje v této oblasti 

 

Kompetence k řešení problémů 
-  učíme žáky přiměřeně věku a obsahu učiva, samostatnosti a rozvíjení vlastního úsudku 

-  učíme žáky  pod jeho vedením vyhledávat informace potřebné k řešení úkolů a problémů 

-  vedeme žáky k tomu, aby se nebáli se mluvit anglicky s cizím člověkem 

 

 

Kompetence komunikativní 

-  učíme žáky na základě přiměřených jazykových znalostí formulovat své myšlenky,  komunikovat především ústně, osvojovat  si základní schopnost písemného  

   vyjadřování   v cizím jazyce 
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- učíme žáky naslouchat a rozumět dialogu druhých osob, cvičí žáky v technice rozhovoru v cizím jazyce 

 

Kompetence sociální a personální 
-  učíme žáky v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu 

-  vedeme žáky ke spolupráci ve dvojici a ve skupině 

-  učíme žáky porovnáním vlastního výkonu se členy skupiny vytvářet si  reálnou představu o sobě a o  svých schopnostech 

 

Kompetence občanské 
-  učíme žáky respektovat postavení dospělého i pozici žáka, vede je k dodržování normy soužití v  malé skupině 

-  seznamujeme žáky s s reáliemi anglicky mluvících zemí, vede je k nahlížení do její historie a poznávání vybraných jevů ze života tamějších lidí a jejich tradic 

 

Kompetence pracovní 
-  učíme žáky k efektivní a pohotové  práci s učebnicí, pracovním sešitem a učí je pracovat i s dalšími jazykovými materiály – hledat ve slovníku s fonetickým     

   přepisem, vyhledávat informace v jednoduchých časopiseckých textech apod. 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Anglický jazyk 

Ročník:    3. 

Časová dotace:  3 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

CJ-3-1-05 

Žák: 

-  vyslovuje a čte správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, jež je  

   dána strukturou učebnice      

 

-  pokyny učitele 

-  pozdravy a rozloučení, představování se 

-  školní potřeby, hračky 

OSV – rozvoj schopnosti   

            sebepoznání,  

            mezilidské vztahy 

 

CJ-3-1-01 
 

-  rozumí přiměřeně pokynům a požadavkům učitele  

-  požádá, poděkuj, používá  základní potřebnou          

   slovní zásobu v rozsahu učebnice  

-  orientuje se ve svém prostředí, které dokáže jednoduchým způsobem 

   popsat 

-  barvy, 

-  vyjádření vlastnictví (I have got) 

-  ukazovací zájmena this-these 

 

CJ-3-1-02 
 

-  zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit se, představit 

   se atd.) 

-  získává pozitivní vztah k běžným životním 

   událostem ( koníčky, nákupy, strava atd.) 

- vyjádření dovednosti ( I can …), libosti a  

  nelibosti  

- právě probíhající činnost (přítomný čas  

  průběhový 

 

CJ-3-1-04 - pojmenovává části dne, v cizím jazyce zná denní režim    

-  orientuje se základním způsobem v čase (hodiny, dny) 

-  určuje počet           

-  čísla 1-12 

-  určování celých hodin, dny v týdnu 

 

 

CJ-3-1-02  -  poskytne jednoduché informace o sobě -  části těla a obličeje  

CJ-3-1-06 -  vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno a  

   jednoduchá slova, vyhledává ve slovníku.       

-  anglická abeceda, hláskování 

-  výslovnost,základní fonetické značky 

 

CJ-3-1-03 
 

-  nápodobou a především pamětným učením si osvojuje zákl. 

   gramatické znalosti ale zatím bez znalosti gramatického systému 

-  množné číslo podstatných jmen  

-  sloveso být- to be 

 

 
Metody, formy, nástroje, pomůcky: Opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, řízené/doplňování dle vzoru/ i neřízené dialog, obrazový materiál, slovníky-

pokud možno i obrázkové, hraní scének, jazykové hry-pexesa, domino, kvarteta atd. 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Anglický jazyk 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  3 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

CJ-3-1-01 
 
 

Žák: 

- získá základní slovní zásobu 

- rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě 

- prezentuje jednoduché básničky a písničky 

 

- sloveso  „ be,have got,can,need“ 

- užívání členů (the, an, a) 

- zápor ve větě 

- přivlastňovací pád 

- zájmena osobní a ukazovací 

- předložky 

OSV – rozvoj schopnosti      

            sebepoznání,  

            mezilidské vztahy 

CJ-3-1-03 - umí udržet pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení 

 
- technika čtení   

CJ-3-1-06 - uvědomění si rozdílu mezi fonetickou a psanou formou jazyka 

 

- anglická abeceda 

 

 

CJ-3-1-05 - umí používat abecední slovník učebnice - části těla  

CJ-3-1-02 
 

- reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené mikro-dialogy 

- řeší jednoduché situace související se seznamováním, se zahájením,  

  vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a poskytováním  

  základních místních, časových a jiných informací. 

- zákl.číslovky do 100, řadové  číslovky 

- vyjádření existence –There is/ are 

 

 

CJ-3-1-04 
 

- formuluje otázky a odpovídá na ně - seznámení s přítomným časem prostým  

   a průběhovým 

 

 

CJ-3-1-06 
 

- písemně obměňuje krátké probrané texty - stavba věty jednoduché, oznamovací,   

  rozkazovací, tázací 

- spojování jednoduchých vět (and, but, or) 

 

 

 
Metody, formy, nástroje, pomůcky: Opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, řízené/doplňování dle vzoru/ i neřízené dialog, obrazový materiál, slovníky-

pokud možno i obrázkové, hraní scének, jazykové hry-pexesa, domino, kvarteta atd. 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Anglický jazyk 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  3 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

CJ-5-1-01 
 

Žák:  

- rozumí jednoduchým pokynům a požadavkům učitele ( classroom 

language) 

 

      

- opakování a procvičování probraného 

učiva 

- sloveso „need“ (otázka, zápor) 

 

OSV – rozvoj schopnosti      

            sebepoznání,  

            mezilidské vztahy 

CJ-5-1-02 - aktivně se podílí na reprodukci a dramatizaci pohádek 

 

- přítomný čas prostý a průběhový 

- sloveso have got 

 

 

CJ-5-1-03 
 

- prostřednictvím her a jazykových aktivit si fixuje pozitivní vztah 

k jazykové výuce 

- uvědomuje si funkčnost probraných výrazů a frází 

- tvoření slov 

- stupňování přídavných jmen 

jednoslabičných a dvojslabičných 

zakončených na –y, nepravidelné good, 

bad 

- předmětový tvar osobních zájmen 

 

 

CJ-5-2-01 - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace  - vyjádření stupně libosti a nelibosti  

- vyjádření nutnosti slovesem must 

 

CJ-5-2-02 - orientuje se v základních časových údajích a ve svém prostředí, 

popíše trasu cesty s využitím plánku, umí se zeptat na polohu a cestu 

k objektu 

- dokáže jednoduchým způsobem popsat umístění a vybavení učebny a 

bytu 

- porovná základní charakteristiky osob a předmětů 

- nepravidelné množné číslo podst. Jmen 

- udávání času po čtvrthodinách, 

půlhodinách a minutách, digitální údaj 

s a.m a p.m 

 

CJ-5-2-03 - aktivně používá základní společenské obraty  

 

- číslovky řadové (1
st
 – 99

th
), datum 

 

 

CJ-5-3-01 - zpracovává základní zeměpisné údaje angl. mluvících zemí, poznává 

jejich sociokulturní prostředí a tradice 

- předložky způsobové for, from, about 

 

 

CJ-5-3-02 - vyslovuje a čte správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - existenciální kvantifikátor any ve větách  
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

jednoduché texty  

- systematicky využívá obrazové a poslechové materiály, dvojjazyčný 

slovník, internet 

tázacích 

- příčinná spojka because 

CJ-5-4-01 - sestaví jednoduché písemné sdělení i odpověď, poskytne základní 

údaje  

- osvojuje si zákl. gramatické znalosti, chápe základy gramatického 

systému 

- vyjádření „mnoho“ výrazem a lot of   (s 

počitatelnými a nepočitatelnými podst. 

jmény) 

 

 

CJ-5-4-02 - poskytne jednoduché osobní informac : věk, popis osoby, zájmy, 

činnosti 
- ID card  

 

Pomůcky: kartičky, hry, obrazový materiál, názorné pomůcky, magnetické tabule, audio technika, počítače, mapy, kopírovaný materiál. 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 
Obsahové, organizační a časové vymezení  
Předmět Anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět.  

v 6.,  7., 8. a 9.ročníku    3 hodiny týdně  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v předmětu anglický jazyk 

- vede k získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 

- směřuje k osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce 

- vede k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 

- vede k porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí 

- umožňuje poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi 

- učí pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám 

jiných národů. 

 

Formy a metody práce: 

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

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

- hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty 

 

Místo realizace v jazykových učebnách, v učebnách VT  

 

V předmětu se realizují tematické okruhy průřezových témat : OSV,  EGS  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
-  vedeme žáky k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život 

-  učíme žáky  vybírat a využívat vhodné  způsoby a metody pro efektivní učení 

-  vedeme žáky k propojování  probraných  témata a jazykových jevů do širších celků 

-  vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení 

-  vedeme žáky k ověřování výsledků 

-   zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

 

Kompetence k řešení problémů 

-  vedeme žáky ke schopnosti pochopit problém 

-  vedeme žáky k vyhledávání vhodných  informací 

-   vedeme žáky k řešení jednoduchých  problémových  situací v cizojazyčném prostředí 

-   klademe vhodné otázky 
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 -  umožňujeme volný přístup k informačním zdrojům 

 

Kompetence komunikativní 
-    učíme žáky komunikovat na odpovídající úrovni 

-    učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

-    vedeme žáky k využívání  osvojených dovedností k navázání kontaktu či vztahu 

-    vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu                                                                          

-    vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

-    vedeme žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…  

 

Kompetence sociální a personální 
-   vedeme žáky ke  spolupráci ve skupině 

-    vedeme žáky k dodržování v anglicky mluvícím prostředí zásad slušného chování 

-    učíme žáky v jednoduchých situacích  vyžádat si  a poskytnout pomoc, radu 

-    hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

-    vedeme žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 

Kompetence občanské 
-   učíme žáky respektovat názory ostatních 

-   vedeme žáky k zodpovědnému rozhodnutí se podle dané situace 

-   učíme žáky získávat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávají je se zvyky našimi 

-   učíme žáky srovnávat ekologické otázky týkající se anglicky mluvících zemí a ČR 

-   vedeme žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

 -  vedeme žáky k diskusi 

 -  vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání si 

 

Kompetence pracovní 
-   učíme žáky schopnosti efektivně organizovat svou práci 

-   učíme žáky samostatně pracovat  s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

-   vedeme žáky k využívání anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 

-   napomáháme  při cestě ke správnému řešení 

-   zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět:  Anglický jazyk 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  3 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

 

 

CJ-9-1-01 

 

  

CJ-9-1-02 

Žák: 

Poslouchá a rozumí 

- pochopí informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li 

pronášeny pomalu a zřetelně 

- reaguje na pokyny učitele při práci ve třídě  

- porozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

 

 

- přítomný čas prostý a průběhový 

- kladná otázka podmětná s Who… ? 

- vazba there is / are 

- víceslovná slovesa s částicí 

- minulý čas prostý, nepravidelná slovesa 

- vyjádření nutnosti ( have to ..) 

- přídavná jména: stupňování opisné,  

   složená příd.jm. (číslovka + podst.  

   jméno ) 

- zájmena ( + složeniny) :  

   neurčitá,záporná, samostatná 

- množné číslo podst.jmen (-f, -fe, -o ) 

- číslovky ve fci podst.jména, číslovky  

   násobné 

- základní geometrické tvary 

 

 

CJ-9-2-01 

 

CJ-9-2-02 
 

 

CJ-9-2-03 
 

Mluví 

- položí otázku na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

  formálních i neformálních situacích 

- pokládá otázky a odpovídá na ně 

- vypráví o své rodině, kamarádech, škole a dalších osvojovaných 

  tématech 

- reaguje adekvátně na přiměřené projevy našich i rodilých mluvčích 

  (přímých i reprodukovaných) 

- vytvoří jednoduchou konverzaci na zvolené téma 

- říká základní informace o sobě, rodině, bydlišti jednoduchým  

  způsobem 

- jednoduše pohovoří o zvycích a tradicích 

 

- trpný rod (lexikálně) 

- budoucí čas going to + infinitiv 

- zdvořilostní dialogické fráze 

- vyjadřování přednosti ( I prefer...to …) 

- popsání každodenních zvyků a činností 

- britské a americké reálie 

 

 

 

 

OSV - komunikace 

 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímají 

 

 

 

CJ-9-3-02 

 

CJ-9-3-01 
 

Čte s porozuměním 

- pochopí krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované 

   informace 

- najde hlavní smysl jednoduchého sdělení 

- vytvoří jednoduchou konverzaci na zvolené téma 

 

- čtení datumů a letopočtů,určování hodin  

   a času,  vazba to be born (lexikálně) 

- zeměpisné názvy evropských zemí,  

  názvy jazyků a národů 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

- chápe krátké a jednoduché texty, najde v nich požadované informace 

- čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-  

       orálně připravené texty 

- přeloží krátké vypravování s použitím osvojených slovíček 

- využívá slovníky 

- světové strany, zeměpisné pojmy, psaní  

  členů v zeměpisných názvech (popis  

  území ČR s využitím mapy) 

 

 

CJ-9-4-01 
 

Píše 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení 

- písemně gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a  

  krátké texty 

 

- vedlejší věta účelová 

 

 

 

Jazykové prostředky vycházejí z použité učebnice 

 

Pomůcky:audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky. 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět:   Anglický jazyk 

Ročník:    7.  

Časová dotace:  3 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

CJ-9-1-01 

 

 

 

CJ-9-1-02 

Žák: 

Poslouchá s porozuměním 

- chápe informace v jednoduchých poslechových textech, jsou-li 

   pronášeny pomalu a zřetelně 

 

- porozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

   konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem 

prvky fonologického systému jazyka, slovní a 

větný přízvuk, intonace 

 

 

 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

Čte s porozuměním 

- najde požadované informace v jednoduchém textu 

- orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých 

výrazů, jejich význam dokáže odhadnout 

- čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

- postihne  hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů 

 

- pokročilá slovní zásoba a rozvíjení 

dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným 

tematickým okruhům a komunikačním 

situacím; práce se slovníkem 

- zákl.poznatky z reálií Británie, Skotska, 

Irska, severozápadní Evropy, Kanady, 

USA, Austrálie 

 

 

CJ-9-2-01 
 

 

CJ-9-2-02 

Mluvení 

- položí otázku na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

- tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou i více osob 

- vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích 

- jednoduše vyjádří svůj názor 

- vypráví o své rodině, kamarádech, škole 

 

 

 

 

- tematické okruhy- volný čas, sport, péče 

o zdraví, pocity a nálady, příroda a město, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

- mluvnice- rozvíjení používání 

gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka (jsou 

tolerovány elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

- tematické okruhy- volný čas, sport, péče 

o zdraví, pocity a nálady, příroda a město, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 

 

CJ-9-4-01 

 

CJ-9-4-02 

CJ-9-4-03 

Psaní 

- vyplní údaje do osobního dotazníku 

- použije jednoduché texty týkající se jeho samotného a rodiny 

- napíše stručný osobní dopis  

- odpoví na jednoduché písemné sdělení 

 

- ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

zásoby 

- základní číslovky větší než 100 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- utvoří krátkou zprávu či sdělení 

 

 

 

-   výraz all ve významu všechen 

-   tázací dovětky 

-    zápor slovesa must 

-    předložka instead of 

- opisná konstrukce be able to … 

- příslovečná určení míst 

- minulý čas průběhový 

- zástupné one/ones 

- vyjádření také ano, také ne, ani…ani 

- frázová slovesa 

- vyjádření kvantity, kvality a stejné míry 

  vlastnosti  (as…as) 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět:  Anglický jazyk 

Ročník:    8.  

Časová dotace:  3 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

CJ-9-1-01 

 

CJ-9-1-02 

Žák: 

Poslouchá s porozuměním 

- pochopí informace v jednoduchých poslechových textech,  

  jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

- porozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy  

  či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

- adekvátně interpretuje obsah promluvy, chápe celkový obsah sdělení 

- dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů 

 

 

- rozvíjení výslovnosti a schopnost 

   i rozlišovat sluchem prvky 

   fonologického systému jazyka, slovní 

  a větný přízvuk, intonace 

- rozšířená slovní zásoba vázaná  

  k tematickým okruhům a situacím 

- názvy slovních druhů 

- vztažná zájmena 

- vazby s do/ make/ take/ have 

- tvary nových nepravidelných sloves 

- přídavná jména 

- věta podmínková skutečná 

- použití have to / must ve významu  

  muset 

- opisná konstrukce be allowed to .. 

- vyjádření záhodnosti, nevhodnosti,  

  varování, postoje 

- vyjádření všeobecného názoru (It is said  

  to be..) 

- zájmena zvratná a zdůrazňující 

- desetinné číslo 

- modální sloveso used to 

- vztažné věty s where 

- tvoření příslovcí z přídavných jmen 

 

 

 

 

 

CJ-9-3-01 

CJ-9-3-02 

Čte s porozuměním 

- najde požadované informace v jednoduchých každodenních 

  autentických materiálech 

- přečte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

 

- slovní zásoba – témat. okruhy 

- základní informace o reáliích Británie,  

   názvy známých míst Londýna, britští 

 

 

EGS – objevujeme Evropu a 

svět 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

a porozumí mu 

- přečte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích  

  autentických textů, převážně informativního charakteru 

 

panovníci, historie státní vlajky USA, 

amer. prezidenti, státní hymna USA, amer. 

měna 

- práce se slovníkem 

 

 

 

 

CJ-9-2-01 

CJ-9-2-02 

 

CJ-9-2-03 

 

Mluví 

- položí otázku na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

     formálních i neformálních situacích 

- vypráví o své škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 

- vypráví jednoduchý příběh čí událost; popíše osoby, místa a věci ze 

     svého každodenního života 

- dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem  

     neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout. 

- používá jednoduché obraty, vyjadřující svolení, odmítnutí, radost,  

     politování, omluvu, prosbu, … 

- vyjádří své zážitky, dojmy, přání,… 

- má všeobecný rozhled o anglicky mluvících zemích 

- používá různé slovesné časy 

- zvládá zdvořilé společenské fráze 

 

- tematické okruhy- volný čas, kultura, 

sport, péče o zdraví, pocity a nálady, 

příroda a město, nákupy a móda, 

společnost a její problémy, volba povolání,  

cestování,  reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí 

 

 

OSV – komunikace 

 

 

CJ-9-4-01 

CJ-9-4-02 

 

CJ-9-4-03 

 

Píše 

- doplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- sestilizuje jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

  školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

- odpoví na jednoduché písemné sdělení 

 

 

- ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

   zásoby 

- mluvnice-rozvíjení používání 

   gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka  

- veřejné nápisy 

 

Pomůcky: Audio a video technika, počítače časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, hry, obrazový materiál, tabule gramatických 

přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky. 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět:   Anglický jazyk 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  3 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
 Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

CJ-9-1-01 

 

CJ-9-1-02 

 

Žák: 

Poslech s porozuměním 

- chápe informace v poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 

zřetelně 

- reaguje na obsah jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému 

jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 

ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

zásoby 

-   slovní druhy, interpunkční  znaménka 

-   spojky v souvětích  příčinných 

-   nepřímá otázka 

-   frázová slovesa 

-   změna stavu (get + příd.jm.)  

-   pořadí příd.jmen v přívlasku 

-   tvoření příd.jmen příponami -less, -ful 

-   stupňování příslovcí  

-   spojky ve větách příslovečných časových 

-   vedlejší věty příslovečné místní 

-   modální slovesa        

-   věty příslovečné účelové: 

    v souvětí se stejným podmětem 

    v souvětí s dvěma různými podměty 

-   věty příslovečné podmínkové 

-   trpný rod 

 

 

CJ-9-2-01 

 

 

 

 

CJ-9-2-02 

CJ-9-2-03 

 

Mluví 

- položí otázku na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

  formálních i neformálních situacích 

 

 

 

 

- vypráví o své rodině, kamarádech a dalších osvojovaných tématech 

- říká jednoduchý příběh čí událost; popíše osoby, místa a věci ze 

 

- společenské fráze: pozdravy, 

-    rozloučení, představování 

-    společenské fráze:  

      žádost o poskytnutí informace      

      žádost o pomoc 

      poskytnutí rady, doporučení    

- tematické okruhy- volný čas, kultura, 

sport, pocity a nálady, nákupy a móda, 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
 Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 svého každodenního života společnost a její problémy, volba povolání, 

moderní technologie a média, cestování, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

  

 

CJ-9-3-01 

 

CJ-9-3-02 

 

Čte s porozuměním 

-    najde požadované informace v jednoduchých každodenních 

   autentických materiálech 

- pochopí krátké a jednoduché texty, vyhledá v nich požadované 

  informace 

 

- rozšířená slovní zásoba k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným 

tematickým okruhům a komunikačním 

situacím; práce se slovníkem 

 

 

CJ-9-4-01 

CJ-9-4-02 

 

CJ-9-4-03 

 

Píše 

-   dopíše základní údaje o sobě ve formuláři 

- sestylizuje jednoduché texty týkající volného času a dalších 

  osvojovaných témat 

-   písemně odpoví na jednoduché písemné sdělení 

 

- mluvnice- upevnění používání 

gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka 

 

Pomůcky: Audio a video technika, počítače časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, hry, obrazový materiál, tabule gramatických 

přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky 
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DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK  

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň  

Obsahové, organizační a časové vymezení  

Předmět další cizí jazyk - Německý jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 7. ročníku 2 hodiny týdně a v 8. ročníku 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 2 hodiny týdně 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v předmětu další cizí jazyk - německý jazyk  

-  vede k získávání zájmu o studium dalšího cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu  

-  přispívá k chápání a objevování skutečnosti 

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

-  snižuje jazykové bariéry  

-  umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice  

-  prohlubuje mezinárodní porozumění  

- vede k získání schopností číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce  

Formy a metody práce:  

- skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba,  

- reprodukce textu (písemná, ústní),  

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

- hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv  

- výukové programy na PC, krátkodobé projekty  

- olympiády  

- výjezdy do zahraničí  

-  příležitostné akce  

Místo realizace: jazykové učebny, učebna VT  

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: OSV, EGS  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků  

Kompetence k učení  

- vedeme žáky k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život  

- učíme žáky propojovat probraná témata a jazykové jevy do širších celků  

- vedeme žáky k poznávání smysl a cíl učení  

- vedeme žáky k ověřování výsledků  

- zadáváme úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace  
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Kompetence k řešení problémů  

- učíme žáky pochopit problém  

- vedeme žáky k vyhledávání vhodné informace  

- vedeme žáky k řešení jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí  

- klademe vhodné otázky 

- umožňujeme žákům volný přístup k informačním zdrojům  

Kompetence komunikativní  

-  učíme žáky komunikovat na odpovídající úrovni  

-  učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat  

-  vedeme žáky k využití osvojených dovedností k navázání kontaktu či vztahu  

- vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu  

- vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky  

- vedeme žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…  

Kompetence sociální a personální  

- vedeme žáky ke spolupráci ve skupině  

- vedeme žáky k dodržování v německy mluvícím prostředí zásad kulturních odlišností  

- učíme žáky v jednoduchých situacích si vyžádat a poskytnout pomoc, radu  

- hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

- vedeme žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti  

Kompetence občanské  

- učíme žáky respektovat názory ostatních  

- umožňujeme žákům získávat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávají je se zvyky našimi  

- učíme žáky srovnávat ekologické otázky týkající se německy mluvících zemí a ČR  vedeme žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů  

- vedeme žáky k diskusi  

- vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání si  

Kompetence pracovní  

- učíme žáky schopnosti efektivně organizovat svou práci  

- vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem  

- vedeme žáky k využívání německého jazyka k získávání informací z různých oblastí  

- napomáháme při cestě ke správnému řešení  

- zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Další cizí jazyk – Německý jazyk 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

DCJ-9-1-03 

 

DCJ-9-1-02 

 

Poslech s porozuměním 

Žák:  

- orientuje se v obsahu jednoduchého textu 

- rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe jejich  

  obsah a smysl 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, reaguje na ně 

 

 

- práce se slovníkem 

- pokyny a instrukce 

 

 

OSV  
- vztah verbální a neverbální 

   složky komunikace 

 

VDO  
- rozvoj komunikativních, 

  formulačních, dialogických    

  dovedností, schopnost 

  aktivního naslouchání 

 

 

DCJ-9-4-01 

DCJ-9-4-03 

 

 

Psaní 

Žák: 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

- práce se slovníkem 

- písemná podoba různých forem sdělení 

  (pozdrav, blahopřání, dopis 

 

 

 

DCJ-9-2-01 

DCJ-9-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvení 

Žák: 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

- stručně sdělí obsah přiměřeně obtížného textu 

- sestaví jednoduché sdělení na probírané téma 

- jednoduchým způsobem se domluví v běžných  

  každodenních situacích 

- vyžádá jednoduchou informaci 

- prezentuje říkanky, básničky, písně a jiné texty 

- řeší jednoduché situace související se seznamováním 

 

 

 

 

 

 

 

 

- komunikace v běžných situacích, pozdrav,  

  poděkování, představit se 

- krátká sdělení ústní, omluva, žádost, adresa 

- slovní zásoba 

- význam slov v kontextu 

- základní struktury vět, pravopis, zápor,  

   pořádek slov ve větě 

- zvuková a grafická podoba jazyka 

(fonetické   

  znaky-pasivně) 

-  pokyny a instrukce 

- základní vztahy na otázky kdo, kde, kam, 

  kde, kdy, co, jaký, který, jak, kolik 

- typy vět a pořádek slov ve větě 

- osvojení slovní zásoby a její použití  

  v komunikačních situacích (tematické  
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

DCJ-9-3-01 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

Žák: 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům  

  a orientačním pokynům 

- čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché 

  audio orálně připravené texty 

 

  okruhy) 

- základní gramatická struktura a typy vět 

 

 

 

-čtení hlasité i tiché 

- technika čtení 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací  předmět:  Další cizí jazyk – Německý jazyk 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

DCJ-9-1-01 

 

DCJ-9-1-02 

 

DCJ-9-1-03 

 

 

Poslech s porozuměním 

Žák: 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu 

  a zřetelně, zejména pokud má žák k dispozici vizuální oporu 

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech,  

  týkajících se každodenních témat 

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

  tématům 

 

 
 

- reakce na pokyny a instrukce 

 

 

 

 

 

DCJ-9-2-02 

 

DCJ-9-2-03 

 

 

Mluvení 

Žák: 

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, rodině, škole,  

  volného času a dalších osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,  

  školy, volného času a podobné otázky pokládá 

 

 

 

 

 

 

- zvuková a grafická podoba jazyka 
- základní výslovnostní návyky 

- použití slovní zásoby v komunikačních  

  situacích probíraných tematických okruhů 

- práce se slovníkem 

- základní gramatické struktury a typy vět  

  s tolerancí elementárních chyb, které  

  nenarušují smysl sdělení a porozumění 

- dialogy 

- základní vztahy na otázky Kdo? Kde? Kam?  

  Kdy? Kolik? 

Tematické okruhy: 

  domov, rodina, škola, volný čas, povolání,    

  lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy,  

  obec, dopravní prostředky, kalendářní rok 

  (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, 

  hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí  

  příslušných jazykových oblastí 

 

 

 

OSV - osobnostní rozvoj 

 

 

 

DCJ-9-3-03 

Čtení s porozuměním 

Žák: 

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména s vizuální oporou 

 

- technika čtení 

 

 

EGS -  Evropa a svět nás 

zajímá 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 - vyhledává v textu požadovanou informaci 

 

 

 

DCJ-9-4-02 

 

DCJ-9-4-03 

 

 

Psaní 

Žák: 

- napíše jednoduché texty o sobě, rodině, volném čase a dalších   

  osvojovaných témat 

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

 

 

-pravopis slov 
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Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Další cizí jazyk – Německý jazyk 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

DCJ-9-1-02 

 

 

DCJ-9-1-03 

 

 

 

 

Poslech s porozuměním 

Žák: 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny  

  pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména  

  pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových  

  textech týkajících se každodenních témat 

 

 

- práce se slovníkem 

 

 

 

 

DCJ-9-2-03 

 

Mluvení 

Žák: 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se sebe samotného, rodiny,  

  školy, volného času a podobné otázky pokládá 

 

 

 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu 

a 

   umí ji používat v komunikačních situacích  

   probíraných tematických okruhů 

- práce se slovníkem 

- mluvnice – základní gramatické struktury 

  a typy vět – jsou tolerovány elementární  

  chyby, které nenarušují smysl sdělení 

  a porozumění 

- základní vztahy na otázky Kdo? Kde? Kam?  

  Kdy? Co? Jak? Který? Jaký? Jak? Kolik? 

- typy vět a pořádek slov ve větě 

 Tematické okruhy: 

  domov, rodina, škola, volný čas, povolání,    

  lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy,  

  obec, dopravní prostředky, kalendářní rok 

  (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, 

  hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí  

  příslušných jazykových oblastí 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj 
EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

DCJ-9-3-03 

 

Čtení s porozuměním 

Žák: 

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má vizuální  

  oporu a vyhledává v něm požadovanou informaci 

- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché  audio orálně  

  připravené texty 

- má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti 

- řeší jednoduché situace související se zahájením, vedením a ukončením  

  rozhovoru (telefonického) a získáváním a poskytováním základních  

  informací místních, časových a podobných 

 

 

 

- čtení tiché i hlasité 

- vedení rozhovoru (telefonického) 

 

 

 

 

DCJ-9-4-03 

 

Psaní 

Žák: 

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

 

- sestavení textu jednoduchého dopisu  

  a odpověď na něj 

- pravopis 
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MATEMATIKA 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací Matematika předmět je realizován v 1. až 5. ročníku následovně : 

1. ročník – 4 hodiny týdně 

2. ročník – 5 hodin týdně 

3. ročník – 5 hodin týdně 

4. ročník – 5 hodin týdně 

5. ročník – 5 hodin týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v předmětu matematika směřuje k: 
- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace  

- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů  

- rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů  

- rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností  

 a na   základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů  

- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu  

- vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování 

matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna 

situace může být vyjádřena různými modely  

- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k 

podmínkám úlohy nebo problému  

- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického 

projevu  

- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání 

možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby  

- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a 

přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů  

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : 
• čísla a početní operace- osvojení aritmetických operací ve třech složkách :  

 -dovednost provádět operaci 

-algoritmické porozumění 

-významové porozumění 

-získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 

• závislosti, vztahy a práce s daty- rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a  závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů  

• geometrie v rovině a prostoru- určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování  reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru 

• nestandardní aplikační úlohy a problémy- uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života 
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Organizace- žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací 

pomůcky. 

 

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

 -    frontální výuka s použitím pomůcek 

 -    skupinová práce 

 

 

 

V  tomto předmětu jsou realizovány okruhy průřezového tématu : OSV 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka 
       Kompetence k učení 

- učíme žáky přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonalujeme 

grafický projev 

- rozvíjíme abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci 

- umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činnosti nebo jejich výsledků, srozumitelně jim vysvětlujeme, co se mají naučit 

- podporujeme využívání výpočetní techniky 

- zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly 

- stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

- vedeme žáky k ověřování výsledků 

 

Kompetence k řešení problémů 
- učíme žáky rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 

- učíme žáky provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků , volbě správného postupu, vyhodnocování správnosti výsledků 

- zajímáme se o náměty, názory, zkušenosti žáků, klademe otevřené otázky a vybízíme žáky k pojmenování cíle činnosti 

- vedeme žáky k plánování úkolů a postupů 

- zařazujeme metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 

- podporujeme netradiční způsoby řešení problémů (Kalibro, Scio, matematický Klokan) 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme, pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení, dodáváme žákům 

sebedůvěru 

        Kompetence komunikativní 
- učíme žáky přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky 

- zadáváme žákům úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 

Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáky ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci 

- učíme žáky pracovat v týmu 

- minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování 
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- ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí 

 

Kompetence občanské 
- při zpracování informací vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, učíme je hodnotit svou práci a práci ostatních 

- vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme a umožňujeme jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě 

- učíme je vyhledávat matematické poznatky a dovednosti v praktických materiálech 

- pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály 

- zadáváme žákům úkoly, při kterých vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých 

předmětů 

-  vedeme žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek 

- vytváříme příležitosti k interpretaci různých obrazů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět:  Matematika 

Ročník:    1. 

Časová dotace:  4 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-3-1-01 

 

 

 

M-3-1-03 

M-3-1-02 

 

M-3-1-04 

 

 

 

M-3-2-03 

M-3-1-05                            

 

Žák: 

- používá přirozená čísla k modelování reálných situací 

- počítá předměty v daném oboru 

- vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků 

- čte a zapisuje čísla na do 20, doplní posloupnosti čísel 

- zobrazí číslo na číselné ose 

- čte, zapisuje a porovnává čísla do 20 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

- rozkládá čísla 

- provádí jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

- rozumí pojmu „záměna sčítanců“ a užívá jej v praxi 

- počítá číselné řetězy v oboru do 20 

- doplňuje jednoduché tabulky 

- rozumí pojmu sloupec a řádek 

- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke sčítání, odčítání a porovnávání  

   v oboru do 20 

 

Numerace v oboru 0 - 20  

- číselná řada 

 

- číslice a znaménka 

 

 

- porovnávání 

 

- sčítání a odčítání bez přechodu  

   i s přechodem přes desítku 

 

 

 

- slovní úlohy 

 

 

 

Vv 1. 

Pv 1. 

 

M-3-3-02 

 

M-3-3-01 

 

- orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, pod, nad, před ..) 

- porovnává předměty podle velikosti 

- rozezná, pojmenuje a znázorní základní rovinné útvary 

 

- třídí, pojmenuje, znázorní a vymodeluje jednoduchá tělesa 

Geometrie v rovině a prostoru 

- orientace v prostoru 

 

- rovinné útvary: trojúhelník, čtverec,  

   kruh, obdélník 

- tělesa: koule, krychle, kvádr, válec 

 

 

 

 

 

 

Vv 1., Pv 1. 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět:  Matematika 

Ročník:    2. 

Časová dotace:  5 hodin týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-3-1-04 

 

 

 

M-3-1-05 

Žák: 

- sčítá a odčítá do 20 bez přechodu i s přechodem desítky 

- početní operace provádí zpaměti i písemně 

- využívá znalosti o záměně sčítanců 

- řeší příklady s jednou závorkou 

- tvoří a řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace 

Opakování – numerace v oboru 0 - 20  

 
 

 

M-3-1-01 

 

M-3-1-03 

M-3-1-02 

M-3-1-01 

M-3-1-04 

 

M-3-1-05 

 

M-3-1-04 

 

 

 

M-3-1-05 

 

- spočítá prvky daného konkrétního souboru do 100 

- vytvoří konkrétní soubory s daným počtem prvků 

- orientuje se na číselné ose 

- porovnává čísla do 100 a vztahy mezi nimi zapíše pomocí symbolů 

- zaokrouhluje čísla na desítky 

- sčítá a odčítá do 100 bez přechodu desítky 

- sčítá a odčítá do 100 s přechodu desítky 

- řeší praktické úlohy 

- řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí ke dvěma početním výkonům 

- provádí písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel  

- chápe násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců 

- zná spoje malé násobilky 

- dělí v oboru násobilky 

- řeší a vytváří slovní úlohy na násobení a dělení 

Numerace v oboru 0 – 100 

- vztahy mezi čísly 

 

 

 

- zaokrouhlování 

- sčítání a odčítání 

 

- slovní úlohy 

 

- písemné sčítání a odčítání 

- násobilka 2,3,4,5 

 

M-3-2-01 

M-3-2-03 

 

 

- orientuje se v čase a zná jednotky času: hodina, minuta, sekunda 

- doplňuje tabulky a posloupnosti čísel 

- používá bankovky a mince do 100 v praktických úlohách 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s mincemi 

Závislosti a jejich vlastnosti Prv. 2. 

M-3-3-01 

M-3-3-02 

M-3-3-01 

M-3-3-02 

 

M-3-3-03 

- chápe pojem kreslení a rýsování  

- osvojuje si správné návyky při rýsování 

- znázorňuje křivé, rovné a lomené čáry 

- označuje body, úsečky a přímky 

- zná jednotky délky: metr, centimetr, milimetr 

- rozezná, modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině (stavebnice) 

Geometrie v rovině a prostoru 

- práce s pravítkem 

- základní útvary v rovině 

 

- jednotky délky 

- krychlové stavby 

 

 

 

 

 

Pč 2. 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět:  Matematika 

Ročník:    3. 

Časová dotace:  5 hodin týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-3-1-01 

M-3-1-03 

M-3-1-02 

 

M-3-1-05 

M-3-1-01 

M-3-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-3-1-05 

 

 

M-3-1-02 

Žák: 

- čte a píše trojciferná čísla, počítá po jednotkách, desítkách, stovkách 

- orientuje se na číselné ose 

- porovnává čísla do 1000, vztahy mezi nimi zapíše pomocí symbolů 

- rozkládá čísla v desítkové soustavě 

- řeší slovní příklady na porovnávání čísel 

- zaokrouhluje na desítky a stovky 

- provádí zpaměti jednoduché příklady na sčítání a odčítání 

- písemně sčítá a odčítá dvojciferná a trojciferná čísla a provádí  

   kontrolu výpočtu 

- používá výrazy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl 

- vyjmenuje řady násobků 

- zpaměti násobí a dělí v oboru násobilky 

- násobí a dělí pamětně číslem 10, 20, 30,….100 

- písemně násobí dvojciferná a trojciferná čísla číslem jednociferným 

- používá výrazy dělenec, dělitel, podíl, neúplný podíl, zbytek, činitel,  

  součin 

- určí neúplný podíl a zbytek 

- řeší a vytváří slovní úlohy v oboru do 1000, ve kterých používá  

  osvojené početní operace (porovnávání, sčítání, odčítání, násobení,  

  dělení) 

- převádí jednotky hmotnosti a objemu  

Numerace v oboru 0 – 1000 

- vztahy mezi čísly 

 

 

 

 

- zaokrouhlování 

- sčítání a odčítání 

 

 

- násobení a dělení (násobilka 6,7,8,9,10) 

 

- násobení a dělení mimo obor násobilky 

 

 

- dělení se zbytkem 

 

 

- slovní úlohy 

 

 

-  jednotky hmotnosti a objemu 

 

 

M-3-2-02 

 

M-3-2-03 

M-3-2-01 

- vyhledává a třídí jednoduchá data podle návodu 

- popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

- doplňuje tabulky a posloupnosti 

- provádí převody jednotek času 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty Prv 3. 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-3-3-02 

 

M-3-3-01 

 

 

 

 

 

 

 

M-3-3-03 

 

- určí délku úsečky a lomené čáry s přesností na milimetry 

- převádí jednotky délky 

- rýsuje přímky a polopřímky 

- určuje vzájemnou polohu přímek 

- rozlišuje rovinné útvary a jednoduchá tělesa 

- seznámí se s technikou rýsování kružítkem 

- sestrojí libovolnou kružnici s daným středem 

- rozděluje trojúhelníky podle stran 

- rýsuje trojúhelník podle daných stran a poznává vlastnosti  

  trojúhelníku, popisuje správně vrcholy a strany 

- rozezná jednoduché souměrné útvary v rovině 

Geometrie v rovině a prostoru 

- základní útvary v rovině - přímky 

 

 

 

 

- kruh, kružnice 

 

- trojúhelník 

 

 

- souměrnost 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět:  Matematika 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  5 hodin týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-5-1-02 

 

 

 

M-5-1-03 

M-5-1-01 

 

 

 

 

 

 

M-5-1-02 

 

 

 

M-5-1-04 

 

 

M-5-1-05 

 

 

M-5-1-06 

M-5-1-05 

Žák: 

- počítá po statisících, desetitisících a tisících 

- čte, píše a zobrazuje čísla na číselné ose 

- zapisuje čísla v desítkové soustavě 

- porovnává čísla do 1 000 000 a řeší příslušné nerovnice  

- zaokrouhluje čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce 

- chápe vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a dělením 

- dělí se zbytkem 

- řeší jednoduché rovnice 

- násobí a dělí 10, 100 a 1000 

- řeší příklady se závorkami 

- posoudí výhodnost využití komutativního a asociativního zákona  

   při pamětném i písemném sčítání a násobení 

- písemně násobí jednociferným a dvojciferným číslem 

- písemně dělí jednociferným dělitelem 

- provádí odhad a kontrolu svého výpočtu 

- určí aritmetický průměr z několika čísel 

- řeší a vytváří slovní úlohy na dva až tři početní výkony v oboru  

  do 1 000 000, ve kterých používá osvojené početní operace  

- zapíše stručný zápis slovní úlohy 

- pojmenuje jednotlivé části zlomku 

- využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku   

- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

- sčítá zlomky se stejným jmenovatelem, kdy jmenovatel je 2 až 10 

- vypočítá zlomek z daného čísla 

Číselný obor 1 – 1 000 000 

- obor přirozených čísel 

 

 

 

- zaokrouhlování 

- pamětné sčítání, odčítání, násobení,  

  dělení 

 

 

 

 

 

- písemné sčítání, odčítání, násobení  

  a dělení 

 

 

- slovní úlohy 

 

 

- zlomky 

 

M-5-2-02 

 

M-5-2-01 

- zjistí údaje z diagramu, sestaví jednoduchý diagram 

- sestaví a doplní jednoduché tabulky 

- vyhledává a třídí data 

Závislosti, vztahy, práce s daty 

 

 

 

M-5-3-03 

M-5-3-03 

M-5-3-01 

 

 

- určí vzájemnou polohu dvou přímek 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 

- narýsuje a znázorní základní útvary v rovině: přímka, polopřímka,  

  úsečka, čtverec, obdélník, trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník,     

Geometrie v rovině a prostoru 

- vzájemná poloha dvou přímek 

 

- základní útvary v rovině 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-5-3-02 

 

 

 

M-5-3-05 

M-5-3-04 

 

 

 

 

M-5-3-01 

 

  kružnice, kruh 

- sčítá a odčítá graficky úsečky 

- určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho  

  stran   

- převádí jednotky délky 

- rozpozná a znázorní osově souměrný útvar ve čtvercové síti 

- určuje obsah a obvod rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě 

- vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku a obvod trojúhelníku 

- užívá základní jednotky obsahu  

- řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet obvodu a obsahu čtverce a  

- obdélníku 

- používá pojmy stěna, strana, vrchol 

- pozná kvádr, krychli, jehlan, kouli, kužel, válec 

 

 

- grafický součet a rozdíl úseček 

 

 

- jednotky délky 

- osová souměrnost 

- obvod a obsah rovinných útvarů 

 

 

 

 

- základní útvary v prostoru (tělesa) 

 

 

M-5-4-01 

 

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení  

  nemusí být závislé na matematických postupech 

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 

- slovní úlohy 

- číselné a obrázkové řady 

- magické čtverce 

- prostorová představivost 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět:  Matematika 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  5 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-5-1-02 

 

 

M-5-1-03 

M-5-1-01 

 

M-5-1-02 

 

 

 

 

M-5-1-04 

 

M-5-1-05 

 

 

 

 

M-5-1-06 

M-5-1-07 

 

 

 

 

M-5-1-08 

Žák: 

- čte a zapisuje čísla větší než milion(miliardy) 

- porovnává přirozená čísla v oboru a zobrazí je na číselné ose 

- zapisuje čísla v desítkové soustavě 

- zaokrouhluje čísla na miliony, statisíce, desetitisíce … , desítky 

- posoudí výhodnost využití komutativního a asociativního zákona  

  při pamětném i písemném sčítání a násobení 

- písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla 

- písemně odčítá dvě přirozená čísla 

- písemně násobí až čtyřciferným činitelem 

- písemně dělí jednociferným a dvojciferným dělitelem 

- provádí samostatně kontroly výpočtů 

- řeší jednoduché a složené slovní úlohy 

- tvoří slovní úlohy k matematickému vyjádření 

- čte a zapisuje zlomky 

- vypočítá zlomek z daného čísla 

- vyjádří celek z jeho dané části 

- znázorní a zapíše smíšené číslo 

- řeší slovní úlohy se zlomky 

- sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných  

   čísel 

- vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou 

   desetinným číslem na příkladech z běžného života 

- přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na  

  číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu 

- porovná desetinná čísla v řádu desetin a setin  

- porozumí znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo  

  vyznačí na číselné ose 

- používá záporná čísla v běžném životě (např. teploměr) 

 

Číselný obor přes milion 

- obor přirozených čísel  

 

 

- zaokrouhlování 

- vlastnosti početních operací 

 

- písemné algoritmy početních operací  

   v oboru nad milion 

 

 

- slovní úlohy 

 

- zlomky 

 

 

 

 

 

- desetinná čísla 
 

 

 

 

- záporná čísla 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – kooperace a kompetice 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

M-5-2-01 

 

M-5-2-02 

- najde v přiměřeném  textu data, jejich závislosti, algoritmy a třídí je 

- řeší úkoly pro aplikaci matematiky v praxi 

- sestavuje a doplňuje tabulky 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi 

- orientuje se v jízdním řádu 

- sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic 

- převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu a času 

 

Závislosti, vztahy, práce s daty 

 

 

 

- jízdní řády 

- soustava souřadnic 

- převody jednotek 

 

 

M-5-3-03 

M-5-3-01 

 

 

M-5-3-02 

 

 

 

M-5-3-04 

 

M-5-3-01 

 

M-5-3-05 

 

- rýsuje kolmice a rovnoběžky 

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, kruh, 

   kružnici, trojúhelník i pravoúhlý) 

- užívá jednoduché konstrukce 

- graficky sčítá a odčítá úsečky 

- vypočítá obvod a obsah obdélníku, čtverce, trojúhelníku 

   a mnohoúhelníku sečtením délek stran 

- převádí jednotky délky 

- řeší slovní úlohy na výpočet obvodu a obsahu 

- užívá základní jednotky obsahu 

- narýsuje síť kvádru a krychle 

- vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě 

  rozliší osově souměrné a nesouměrné útvary, určí osy souměrnosti 

Geometrie v rovině a prostoru 

- základní útvary v rovině 

 

 

- grafický součet a rozdíl úseček 

- obvod a obsah  

 

 

- základní tělesa v prostoru 

 

- souměrnost 

 

 

M-5-4-01 

 

- řeší některé slovní úlohy a problémy úsudkem a logickou 

- objevuje zákonitost jako cestu k urychlení řešení úlohy  

 

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 

- slovní úlohy 

- číselné a obrázkové řady 

- magické čtverce 

- prostorová představivost 

 

 
Soutěže: Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokánek 
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MATEMATIKA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět  - 
v 6. ročníku             4 hodiny týdně 

v 7. 8. a 9. ročníku          5 hodin týdně. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 
Vzdělávání  v předmětu matematika : 

 -    je zaměřeno na užití matematiky v reálných situacích 

 -    vede k osvojení  pojmů, matem. postupů 

 -    rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení 

 -    prohlubuje logické a kritické usuzování 

 

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty v oblasti Člověk a příroda: 

-    fyzika: převody jednotek, rovnice, značení, výpočet plochy, objemu, hmotnosti 

-   zeměpis: měřítko mapy, výpočty, grafy 

-   chemie: řešení rovnic, převody jednotek 

 

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

 -    frontální výuka s použitím pomůcek 

 -    skupinová práce 

 -    samostatné pozorování – statistické šetření – práce v terénu    

 

Předmětem prolínají průřezová témata: OSV, EV  

 

 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
               -  vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí  

 -   vedeme žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)  

 -   učíme žáky k plánování postupů  

 -   vedeme žáky k volbě různých postupů řešení 

 -   vedeme žáky k poznání smyslu učení a posouzení vlastního pokroku 

 -   vedeme žáky ke kritickému zhodnocení svého učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 -   vedeme žáky ke zjišťování, že realita je složitější než její matematický model 

 -   vedeme žáky k rozpoznávání a pochopení problému 

 -   vedeme žáky k promýšlení a naplánování způsobu řešení 

 -   učíme žáky odhadování výsledků 
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 -   vedeme žáky k nacházení podobných, shodných znaků a odlišných znaků 

 -    vedeme žáky k samostatnému řešení problémů 

 -   vedeme žáky k využívání vědomostí na různé postupy řešení 

 -   vedeme žáky k ověřování výsledků 

 -   vedeme žáky ke kritickému myšlení 

 

Kompetence komunikativní 
 -   vedeme žáky ke zdůvodňování matematických postupů 

 -   vedeme žáky k vytváření  hypotéz 

 -   vedeme žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni 

 -   vedeme žáky k využívání prostředků výpočetní techniky 

 

Kompetence sociální a personální 

 -  vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině 

 -   vedeme žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu 

 -   vedeme žáky ke vzájemné pomoci  

 -   vedeme žáky k věcné argumentaci a sebekontrole 

 

Kompetence občanské 
 -   vedeme žáky k respektování názorů ostatních 

 -   vedeme žáky k chápání svých práv a povinností  ve škole i mimo školu 

 

Kompetence pracovní 
-   vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality a termínů  

 -   vedeme  žáky ke zdokonalování grafického projevu 

 -   vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět:  Matematika 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  4 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

M-9-1-03 Žák: 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 

- provádí početní operace s  přirozenými čísly zpaměti a písemně 

- provádí odhady a kontrolu výpočtů 

- zaokrouhluje 

- zobrazí přirozené číslo na čísel. ose 

- určí rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 

 

- Rozšířené opakování. 
- přirozená čísla 

- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 

- zobrazení na číselné ose 

- početní operace 

 

 

 

M-9-1-01 

 

- zná pojem násobek, dělitel 

- používá znaky dělitelnosti při řešení úloh 

- vysvětlí pojem prvočíslo, číslo složené 

- rozloží číslo na součin prvočísel 

- určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího společného  

  násobku a největšího společného dělitele 

- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v N 

 

- Dělitelnost přirozených čísel. 
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti 

- prvočíslo, číslo složené 

- společný násobek, společný dělitel 

 

 

 

 

 

 

 

M-9-3-04 

M-9-3-01 

 

M-9-3-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- převádí jednotky obsahu 

- vypočítá obsah čtverce a obdélníku 

- využívá znalostí (obsah čtverce, obdélníku) při výpočtech obsahů  

   složitějších obrazců 

- charakterizuje jednotlivá tělesa (kvádr, krychle) 

- načrtne a narýsuje síť tělesa a z ní těleso vymodeluje 

- načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném  

   promítání 

- vypočítá povrch krychle, kvádru 

- užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí  

-     odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru 

 

 

- vysvětlí pojem úhel 

- Obsah čtverce a obdélníku. 
- Povrch a objem krychle a kvádru. 
- jednotky obsahu 
- obsah čtverce a obdélníku 

- obsah složitějších obrazců (s využitím 

znalostí  

- obsahu čtverce a obdélníku) 
- kvádr, krychle, sítě těles 

- zobrazování těles 

- povrch krychle, kvádru 

- jednotky objemu 

- objem krychle, kvádru 

 

 

- Úhel a jeho velikost. 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

M-9-3-03 

 

 

 

 

 

- narýsuje a změří daný úhel 

- graficky přenese úhel a sestrojí jeho osu 

- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

- provádí početní operace s velikostmi úhlů (ve stupních i minutách) 

- rozpozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, využívá jejich  

  vlastností 

- vysvětlí pojem mnohoúhelník, 

- sestrojí pravidelný šestiúhelník    

- pojem, rýsování a přenášení úhlu 

- osa úhlu 

- jednotky velikosti úhlu a měření velikosti 

úhlu 

- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel 

- početní operace s velikostmi úhlů 

- vrcholové a vedlejší úhly 

- mnohoúhelníky – pojem, pravidelný 

šestiúhelník, (konstrukce, obvod) 

 

Z 6. 

 

 

M-9-3-08 

 

- nakreslí a narýsuje obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti  

- rozpozná útvary osově souměrné a shodné útvary 

Osová souměrnost. 

- osová souměrnost 

- shodné útvary 

- osově souměrné útvary 

 

 

 

 

  

M-9-3-02 

 

- určí a načrtne různé druhy trojúhelníků a využívá jejich vlastností 

- pojmenuje, zakreslí a správně užívá základní pojmy (strana, výška, 

   vnitřní a vnější úhly, …) 

-      vypočítá obvod a obsah trojúhelníku 

- sestrojí těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku 

- sestrojí trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou 

 

Trojúhelník. 

- pojem, druhy  

- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 

- těžnice, střední příčky, výšky  

- obsah a obvod 

- kružnice opsaná, vepsaná 

 

 

 

F 7. 

 

 

 

 

 

M-9-01-1 

 

- vyznačí na číselné ose desetinné číslo 

- porovnává desetinná čísla 

- zaokrouhluje desetinná čísla s danou přesností 

- provádí základní početní operace s desetinnými čísly 

- využívá získaného matematického aparátu k výpočtům aplikačních 

   úloh 

Desetinná čísla. 

- desetinná čísla na číselné ose 

- porovnávání desetinných čísel 

- zaokrouhlování desetinných čísel 

- sčítání, odčítání, násobení a dělení  

   desetinných čísel 

- aplikační úlohy 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět:  Matematika 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  5 hodiny týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-9-1-01 

 

 

M-9-1-04 

Žák: 

- modeluje a zapisuje zlomkem část celku 

- převádí zlomky na des. čísla a naopak 

- porovnává zlomky 

- provádí početní operace s rac. čísly 

- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část –  

   přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem, obrázkem 

-     analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje  

      konkrétní situace, v nich využívá matematický aparát  

      v oboru racionálních čísel 

 

Racionální čísla. 

- čtení a zápis zlomku 

- vztah mezi zlomky a des, čísly 

- zobrazení na číselné ose 

- převrácený zlomek 

- smíšené číslo 

- početní operace 

- složený zlomek 

 

Fy 6. 

Ch.8 

D 6. 

 

M-9-1-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišuje kladná a záporná čísla 

- zobrazí kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné ose 

-     vysvětlí pojem opačné číslo 

- určí absolutní hodnotu daného čísla a vysvětlí její geometrický význam 

- provádí početní operace s celými čísly  

- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich 

   využívá matematický aparát v oboru celých čísel 

Celá čísla 

- čtení a zápis čísla 

- zobrazení na číselné ose 

- opačné číslo 

- absolutní hodnota 

- početní operace 

 

 

 

 

 

F 6. 

 

M-9-3-07 

 

- rozpozná shodné útvary 

- užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách 

- sestrojí trojúhelník z daných prvků  

- dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

 

Trojúhelník. 

- shodnost trojúhelníků 

- trojúhelníková nerovnost 

- konstrukce trojúhelníků 

 

 

 

 

M-9-1-04 

 

 

M-9-1-05 

M-9-1-04 

 

- vyjádří poměr mezi danými hodnotami 

- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 

- dělí celek na části v daném poměr 

- pracuje s měřítky map a plánů 

- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem 

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. 

- pojem 

- zvětšení a zmenšení v daném poměru 

- rozdělení dané hodnoty v daném poměru 

- měřítko 

- úměra 

 

 

 

Z 6. 

 

Ch  8.  
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Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-9-2-03 

 

M-9-2-04 

- využívá pojmu, vysvětlí smysl pojmu  

- pracuje s úlohami, v nichž se objevuje úměra 

- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 

- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí 

 

- přímá a nepřímá úměrnost 

- trojčlenka 

 

 

 

 

 

 

 

M-9-1-06 

 

- vysvětlí pojem 1% 

- užívá základní pojmy procentového počtu 

- vyjádří část celku pomocí procent 

- počítá slovní úlohy i pro případ, procentová část je větší než celek 

- vysvětlí pojem promile 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

- řeší aplikační úlohy na procenta  

 

Procenta. 
- pojem % 

- základ, procentová část, počet procent 

- promile 

- slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

M-9-3-06 

 

 

 

 

M-9-3-06 

 

 

 

 

M-9-3-06 

 

 

M-9-3-08 

 

- charakterizuje pojem rovnoběžník 

- rozlišuje různé typy rovnoběžníků 

- sestrojí rovnoběžník 

- odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku 

- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku 

 

- rozpozná a pojmenuje lichoběžník 

- sestrojí lichoběžník  

- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 

 

-     rozezná a pojmenuje hranol 

-     načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 

-     načrtne a narýsuje síť hranolu 

-     odhaduje  a vypočítá povrch a objem hranolu 

 

-   nakreslí a narýsuje obraz rovinného útvaru ve středové 

      souměrnosti 

-   určí středově souměrný útvar 

Rovnoběžníky. 

- pojem 

- vlastnosti a rozdělení 

- konstrukce 

- obvod a obsah 

- obsah trojúhelníku 

Lichoběžník 

- pojem 

- konstrukce 

- Výpočet obsahu a obvodu lichoběžníku 

Povrch a objem hranolů 

- pojem hranol 

- povrch a objem hranolu 

 

 

Středová souměrnost 

- sestrojení obrazu obrazce ve středové   

       souměrnosti 

 

 

OSV – kreativita 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět:  Matematika 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  5 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

M-9-1-07 

Žák: 

- charakterizuje pojem výraz 

-    vyjadřuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných 

- určí hodnotu číselného výrazu 

- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text 

- dosadí do výrazu s proměnnou 

- provádí početní operace s výrazy 

 

Výrazy. 

- číselné výrazy 

- proměnná 

- výrazy s proměnnou 

- úpravy výrazů 

 

 

M-9-1-01  

- určí druhou mocninu a odmocninu  

- výpočtem, pomocí tabulek, pomocí kalkulačky 

- užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech 

- charakterizuje pojem reálné číslo 

Druhá mocnina a odmocnina. 
- pojem 

- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 

- určení druhých mocnin a odmocnin 

- pojem reálného čísla 

 

OSV – rozvoj schopností  

            poznávání 

 

M-9-3-06 

 

M-9-1-02 

 

- rozliší odvěsny a přeponu 

- popíše odvození vzorce Pythagorovy věty 

- využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého trojúhelníku 

- využije poznatky ve slovních úlohách 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

 

Pythagorova věta. 

- pojem 

- výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku 

- užití Pythagorovy věty 

 

 

 

 

M-9-1-01 

 

-    zapíše číslo ve tvaru a . 10
n  

pro 1 < a < 10, n je celé číslo 

-    provádí početní operace s mocninami  

-    s přirozeným mocnitelem 

Mocniny s přirozeným mocnitelem. 

- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem 

- zápis čísla pomocí mocnin deseti 

- početní operace s mocninami s přirozeným 

      mocnitelem 

 

 

 

M-9-1-08 

 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti 

- počítá lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a provádí zkoušku  

   řešení 

 

Lineární rovnice. 

- rovnost 

- lineární rovnice 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

M-9-1-07 

M-9-1-09 

M-9-1-08 

 

- zapisuje jednoduché reálné situace pomocí matematických symbolů 

- vyřeší daný problém aplikací získaných matematických poznatků  

- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou,...) 

- zdůvodní zvolený postup řešení a ověří výsledek řešení 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá řešení 

Slovní úlohy. 

- slovní úlohy 

 

 

   

 

 

M-9-3-06 

 

-   určí vzájemnou polohu přímky a kružnice  

-   určí vzájemnou polohu dvou kružnic 

-   načrtne a narýsuje kruh 

-   vypočítává obvod a obsah kruhu 

 

Kruh, kružnice. 

- vzájemná poloha přímky a kružnice 

- vzájemná poloha dvou kružnic 

- délka kružnice a obsah kruhu 

 

 

 

M-9-3-11 

M-9-3-10 

 

- charakterizuje válec 

- načrtne válec, narýsuje síť válce 

- vypočítá povrch a objem válce 

 

Válec. 

- pojem 

- povrch a objem válce 

 

 

 

 

 

M-9-3-05 

 

- sestrojí jednoduché konstrukce 

- charakterizuje pojem množina všech bodů dané vlastnosti 

- využívá poznatků ( výška, těžnice, Thaletova kružnice,...) v konstrukčních  

     úlohách 

Konstrukční úlohy. 

- jednoduché konstrukce 

- množiny všech bodů dané vlastnosti 

- Thaletova kružnice 

- konstrukční úlohy 

 

 

OSV- kreativita  

         

 

 

 

M-9-2-01 

 

 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do tabulek 

- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data v grafech a tabulkách 

Shromažďování, třídění a vyhodnocování 

statistických údajů. 

- základní statistické pojmy 

- základní charakteristiky statistického  

      souboru 

 

 

 

 

 

M-9-4-01 

 

 

 

 

 

 

-   využívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů,  

     nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací v závislosti  

     na dosavadní osvojení matematických algoritmů a vyspělosti  

-   provede rozbor úlohy a vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 

-   zvolí vhodný postup řešení 

-   zformuluje odpověď na zadaný problém 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

M-9-4-02 - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky  

   a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

-    využívá získané poznatky a dovednosti při řešení úloh z běžného života 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět:  Matematika 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  5 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

M-9-2-01 

 

M-9-2-02 

Žák: 

 

- čte, sestavuje a pracuje s jednoduchými tabulky a diagramy 

- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do tabulek 

- hledá, porovnává a vyhodnocuje jednoduchá statistická data v grafech a 

tabulkách 

 

Shromažďování, třídění a vyhodnocování 

statistických údajů. 

- základní statistické pojmy 

- základní charakteristiky statistického  

      souboru 

 

 

 

 

 

M- 9-1- 07 

 

- rozkládá výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců) 

- provádí početní operace s lomenými výrazy 

Výrazy. 

- úpravy výrazů pomocí vzorců 

- rozklad výrazů na součin 

- pojem lomený výraz 

 

 

 

 

M-9-1-08 

 

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o lomených 

výrazech 

 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli. 

 

 

 

M-9-1-08 

 

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací 

a dosazovací) 

- řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic 

Soustavy rovnic. 

- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma  

      neznámými 

- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních 

rovnic 

 

 

 

 

 

 

 

M-9-2-04 

M-9-2-05 

 

- zakreslí bod v soustavě 0XY 

- charakterizuje pojem funkce 

- rozliší lineární a kvadratickou funkci 

- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce 

- užívá funkční vztahy při řešení úloh 

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

Funkce 

- pravoúhlá soustava souřadnic 

- pojem funkce lineární funkce (přímá 

úměrnost) 

-    kvadratická funkce 

Práce s daty 

-    práce s grafy 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

M-9-2-01 

 

M-9-2-02 

Žák: 

 

- čte, sestavuje a pracuje s jednoduchými tabulky a diagramy 

- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do tabulek 

- hledá, porovnává a vyhodnocuje jednoduchá statistická data v grafech a 

tabulkách 

 

Shromažďování, třídění a vyhodnocování 

statistických údajů. 

- základní statistické pojmy 

- základní charakteristiky statistického  

      souboru 

 

 

 

 

- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

 

  

M-9-3-07 

 
- rozliší shodné a podobné útvary 

- užívá věty o podobnosti  trojúhelníků  

- v početních a konstrukčních úlohách 

Podobnost. 

- podobnost 

- věty o podobnosti trojúhelníků 

-  

 

 

 

M-9-3-09 

M-9-3-11 

M-9-3-12 

 

M-9-3-10 

M-9-3-13 

 

 
- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- nakreslí a narýsuje síť tělesa a z ní těleso vymodeluje 

- nakreslí a narýsuje (mimo koule) těleso a jeho hrany ve volném 

rovnoběžném promítání 

- vypočítá povrch a objem těles 

- počítá složitější geometrické úlohy pomocí osvojených matematických 

dovedností 

 

 

Tělesa. 

- kužel 

- jehlan 

- koule 

- povrch a objem těles 

 

- Slovní úlohy - geometrické 

 

 

 

 

 

  
- řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování 

 

 

Finanční matematika. 

- základní pojmy finanční matematiky 

 

 

 

  

M-9-4-01 

 

 
- využívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů, 

nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací v závislosti 

na dosavadní osvojení matematických algoritmů a vyspělosti  

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

M-9-2-01 

 

M-9-2-02 

Žák: 

 

- čte, sestavuje a pracuje s jednoduchými tabulky a diagramy 

- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do tabulek 

- hledá, porovnává a vyhodnocuje jednoduchá statistická data v grafech a 

tabulkách 

 

Shromažďování, třídění a vyhodnocování 

statistických údajů. 

- základní statistické pojmy 

- základní charakteristiky statistického  

      souboru 

 

 

 

 

- provede rozbor úlohy a vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 

- zvolí vhodný postup řešení 

- zformuluje odpověď na zadaný problém 

- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

- využívá získané poznatky a dovednosti při řešení úloh z běžného 
života 
 

 
Celoroční výukou matematiky se budou prolínat opakující cvičení, která povedou k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ. 

Soutěže: Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan 
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INFORMATIKA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Informatika se vyučuje jako samostatný předmět  ve 4. a  5. ročníku následovně: 

     4. ročník – 1 hodina týdně 

     5. ročník – 1 hodina týdně 

 

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s textem. Všechny tyto 

nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou 

poštu. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu informatika směřuje k: 

- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií 

- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 

- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 

- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací 

- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 

- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 

- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 

- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 

- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích 

- šetrné práci s výpočetní technikou 
 

Předmětem prolínají okruhy průřezového tématu: OSV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka 
Kompetence k učení 
- zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 

- podporujeme samostatnost a tvořivost 

- ve všech vyučovacích předmětech podporujeme využívání výpočetní techniky 

- učíme žáky trpělivosti, povzbuzujeme 

 

Kompetence k řešení problémů 

- zadáváním úloh a projektů vedeme žáky k tvořivému přístupu při jejich řešení 

- připravujeme žáky na to, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení,  

  ale že způsobů řešení je víc 

- vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konci 
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- učíme žáky nebát se problémů 

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky pro komunikaci na dálku k využívání vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

- při komunikaci  učíme žáky dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou  

  technologii, náležitosti apod.) 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky  při práci ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech učíme žáky pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

- učíme žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních,  

- při vzájemné komunikaci vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu, vedeme je k pochopení, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

 

Kompetence občanské 
- seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,  autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí    

  dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 

- při zpracovávání informací vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,  ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní  technikou 

- vedeme žáky k využívání ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 
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Vzdělávací oblast:   Informační a komunikační technologie 

Vyučovací  předmět:  Informatika 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ICT-5-1-02 

 

 

 

 

ICT-5-1-03 

 

Žák: 

- zná pracovní řád učebny informatiky 

- respektuje pravidla bezpečné práce s počítačem, postupuje poučeně        

   v případě jeho závady 

- seznámí se se zdravotními riziky při dlouhodobém používání 

   výpočetní techniky 

- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

 

 

Zásady bezpečnosti práce  

 

 

ICT-5-1-01 - pozná a dovede pojmenovat části počítače a jeho periferie 

 
Části počítače 

 

 

ICT-5-1-01 

 

 

 

 

ICT-5-3-01 

 

 

 

ICT-5-2-01 

- bezpečně zapne a vypne PC v dané učebně 

- správně drží myš a ovládá ji 

- orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves 

- orientuje se na ploše počítače 
- vytváří složky, které pojmenuje, přejmenuje, přesouvá a maže  

- pracuje s výukovými a zábavnými programy podle pokynů 

- vytvoří a uloží jednoduchý obrázek v programu Malování  

- píše krátké texty, mění velikost a barvu písma, opravuje chyby a text  

   ukládá pod zadaným jménem webovými 

- seznámí se s nejpoužívanějšími webovými prohlížeči 

- vyhledává jednoduché informace s využitím WWW vyhledávačů 

 

Základní práce s počítačem 

 

 

 

 

- výukové programy 

- grafický editor 

- textový editor 

 

- vyhledávání informací a komunikace  

  (Internet Explorer, Google Chrome) 
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Vzdělávací oblast:   Informační a komunikační technologie 

Vyučovací  předmět:  Informatika 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ICT-5-1-02 

 

ICT-5-1-01 

Žák: 

- respektuje pravidla bezpečnosti práce s počítačem, postupuje poučeně 

   v případě závady 

- seznámí se s historií počítačů 

- dokáže vysvětlit pojmy hardware, software 

- pozná formáty souborů (avi, docx, jpg ..) 

Opakování 

- bezpečnost práce s počítačem                              
 

- historie počítačů 

- základní pojmy 

 

ICT-5-3-01 - vytváří a upravuje obrázky v programu Malování 

- samostatně pracuje na různých plakátech a pozvánkách 

Grafický editor  

ICT-5-3-01 - dodržuje základní typografická pravidla 

- vytváří dokument s formátovaným textem, obrázkem a tabulkou   

  (WordArt, klipart) 

Textový editor – práce s programem Word  

ICT-5-2-02 - vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 

 
Metody a nástroje vyhledávání informací  

ICT-5-2-03 - komunikuje pomocí internetu a jiných běžných komunikačních  

   zařízení 

- odesílá samostatné práce učiteli pomocí e-mailu 

Základní způsoby komunikace 

(e-mail, chat, telefonování) 
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INFORMATIKA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět Výpočetní technika je vyučován v 6. ročníku  jednu hodinu týdně.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu informatika směřuje k: 

- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií 

- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 

- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 

- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací 

- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 

- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 

- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 

- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 

- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích 

- šetrné práci s výpočetní technikou 

 

Předmět navazuje na povinný předmět Informatika (4. a 5. roč.) a následně je základem pro utváření skupiny v nepovinném předmětu Informační a komunikační technologie 

v 7. ročníku.  

 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: OSV, MDV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
- zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, aby pro toto poznávání  

  využívali zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

-  učíme žáky pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

 

Kompetence k řešení problémů 
- zadáváním úloh a projektů vedeme žáky k tvořivému přístupu při jejich řešení, učíme je chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi  

  budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

 

 

Kompetence komunikativní 
- učíme žáky pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 
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- při komunikaci  učíme žáky dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 

 

Kompetence sociální a personální 

- při práci vedeme žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech je učíme pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

- učíme žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

 

Kompetence občanské 
- seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) s tím, že je musí  

  dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 

- při zpracovávání informací vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k dodržování  bezpečnostních a hygienických  pravidel pro práci s výpočetní technikou 

- vedeme žáky k využití ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Vzdělávací oblast:  Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět:  Informatika 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 
ICT-9-2-04 
 

Žák: 

- dokáže historicky zařadit vznik prvních počítačů (sálových) a vznik 

  osobních počítačů. 

- uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní techniky – miniaturizace a 

  zvyšování výkonu a kapacit. 

Vývoj počítačů od prvního po současnost 

(sálové a osobní počítače). 

 

 
ICT-9-1-01 

 

-vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí nejběžnější  

 součásti a zařízení počítače. 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný 

disk (HDD), operační paměť (RAM), 

základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, 

CD, DVD) 

Periferie: 

 vstupní zařízení (klávesnice, myš, 

skenner, mikrofon, digit. fotoaparát …) 

 výstupní zařízení (monitor, tiskárna, 

reproduktory …) 

Dějepis - 2. svět. válka až    

                 současnost 

ICT-9-1-01  

-programy, které zná, umí zařadit do příslušné  

  skupiny (podskupiny) 

SW – SOFTWARE 

 operační systémy 

 aplikace (textové editory, grafické 

editory, výukové programy, komunikační 

programy …) 

 

 

ICT-9-1-01  

- orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místnía síťové disky. 

- dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, přejmenovat je, zkopírovat 

  či přesunout, případně odstranit je. 

Práce se složkami a soubory: 

 pojem: manažery (příklady: M602, 

Správce souborů, Tento počítač, 

Průzkumník, …) 

 pojmy:disk (logický), složka (adresář),  

 postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění složky či 

souboru 

 

 

 

Příklady výukových programů 

pro různé předměty. 

 



110 

 

 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 
ICT-9-2-01 
 
 
 
ICT-9-2-02 
 
 
ICT-9-2-05 

 

-ve Wordu dokáže otevřít existující soubor upravit vlastnosti písma  

  a  odstavce, příp. vložit obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej  

  v textu. 

 

-dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. pod jiným  

  názvem. 

 

-ve Wordu dokáže z obrázků vytvořit jednoduchý plakát apod. 

Textové editory 

 příklady textových editorů (T602, Write, 

Word …) 

 uložení, otevření souboru 

 pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 

 označení části textu do bloku 

(klávesnice, myš) 

 psaní, oprava textu (vel. pís. s 

diakritikou, další znaky) 

 formát písma a odstavce (menu, panel 

nástrojů) 

 vložení obrázku - WordArt, klipart, 

automatické 

       tvary – formát obrázku (velikost, barvy a   

       čáry – výplň a ohraničení) 

 vložení obrázku ze souboru (ohraničení,   

       obtékání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kreativita 

 
ICT-9-1-01 

 

- nezaměňuje pojmy Internet a web. 

Internet: 

 co to je, kdy vznikl, služby Internetu 

 

 

 
ICT-9-2-03 

 

-dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, odpovědět na došlou  

 zprávu pomocí funkce odpověď (Reply) a poslat kopii došlé zprávy  

 někomu dalšímu pomocí funkce poslat jinému (Forward). 

El. pošta = e-mail 

 vztah k Internetu 

 příklady poštovních programů (MS        

Outlook, MS Outlook Express) 

 spuštění poštovního programu, odeslání 

zprávy, čtení došlých zpráv, odpověď 

(Reply) a poslání zprávy někomu jinému 

(Forward) 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ICT-9-1-01 
 

-na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu, uložit ji, příp. uložit  

 pouze obrázek. 

WWW (world wide web) 

 vztah k Internetu 

 pojem: prohlížeč webovských  stránek   

(příklady: Internet Explorer, Google 

Chrom, Opera, Mozilla) 

 pohyb po webu: 

- přes hypertextové odkazy 

- známá adresa 

- jednoduché vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

 

 
ICT-9-1-01 
ICT-9-2-03 
ICT-9-2-04 

 

-na základě znalostí práce s textem a grafikou dokáže zpracovat písemnou  

 práci na zadané téma, která splňuje zadané požadavky. 

Práce s informacemi 

 vyhledávání informací 

 zpracování výstupu na základě    

  stanovených požadavků 

MDV – stavba mediálních    

              sdělení 
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PRVOUKA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací  předmět Prvouka  se vyučuje jako samostatný předmět v  1.až 3. ročníku 

následovně: 

1. ročník – 2 hodiny týdně 

2. ročník – 2 hodiny týdně 

3. ročník – 2 hodiny týdně  

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu prvouka směřuje k: 

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- orientace ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení 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 

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání  možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 

-     orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu  

-  samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím 

elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) 

-  přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

-  poznávání podstaty zdraví i 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 i zdraví a bezpečnosti 

druhých, včetně chování při mimořádných událostech.  

Vzdělávací obsah je členěn  do pěti tematických okruhů:  

 Místo, kde žijeme -  žáci se  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 místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah 

k naší zemi. 

 Lidé kolem nás – žáci si 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 a 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. 
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 Lidé a čas – se žáci učí orientovat v dějích a v 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 nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu 

a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům naší země. Podstatou 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 rodiny i od lidí 

v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 

 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 ni 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 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.  

  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 i a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc 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.  
 

 

 
Formy a metody realizace 

- skupinové vyučování 

- diskuse 

- výklad 

- reprodukce textu 

-      samostatná práce 

-      soutěže 

-      testy 

-      projekty 

-      PC, video 

-      beseda 

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají 

určené role, řeší modelové situace atd. 

 

V prvouce budou realizovány okruhy průřezových témat: EV, VDO, MKV, OSV 

    
  Výchovně vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáka 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k objevování a poznání všeho, co je zajímá a v čem by mohli v budoucnu uspět 

- vedeme žáky poznávání podstaty zdraví i příčin nemoci 

-  upevňujeme u žáků preventivní chování 



114 

 

- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře  

a na internetu 

- zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly (projekty) 

- učíme žáky řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 

- motivujeme žáky pro celoživotní učení 
 

Kompetence k řešení problémů 
- učíme žáky účelně se rozhodovat a jednat v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti, zdraví a bezpečnosti druhých 

- učíme žáky poznávat a ovlivňovat svou jedinečnost 

- učíme žáky vytvářením praktických problémových úloh a situací prakticky řešit své problémy a své řešení obhajovat 

- pomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům 

- učíme žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.; vedeme žáky k využívání různých informačních zdrojů 

- podporujeme  týmovou spolupráci při řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 
- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidi v obtížných a ohrožujících situacích 

- vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech 

-  vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezproblémové a bezkonfliktní situaci 

- vedeme žáky k dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, umožňujeme žákům  podílet se na sestavování pravidel v rámci třídy 

- vedeme žáky k vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i k okolnímu prostředí 

- podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání a zdůvodňování svých názorů, k tomu, 

aby si žáci vzájemně radili a pomáhali si 

 

Kompetence sociální a personální 
- učíme žáky  pracovat ve skupinách 

- vedeme žáky k efektivní spolupráci na řešení problémů 

-  podporujeme u žáků vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- učíme žáky respektovat názory druhých 

- učíme žáky přispívat k diskusi, k věcné argumentaci 

-  vedeme  žáky k oceňování vlastních názorů a přínosů  ale i názorů a přínosů ostatních dětí 

 

Kompetence občanské 

       -      vedeme žáky k předcházení sociálně patologických projevů chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) 

- utváříme u dětí ohleduplný a zodpovědný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

-  motivujeme  žáky k hledání možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody, třídění odpadu 

- vedeme žáky k respektování pravidel 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- učíme žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení 

- seznamujeme žáky s různými profesemi, vedeme je k systematické volbě povolání 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět 

Vyučovací  předmět:  Prvouka 

Ročník:    1. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

ČJS-3-1-01 

Žák: 

-dojde samostatně do školy, šatny, třídy 

- orientuje se v budově školy 

- dokáže se připravit na vyučování, udržuje pořádek  

  ve svých věcech, rozlišuje vyučovací hodinu 

  a přestávku, práci a odpočinek 

- žák je seznámen se školním režimem a dodržuje ho 

- dbá na bezpečnost při cestě do školy 

- pojmenuje město, ve kterém žije a ulici, ve které bydlí 

- zvládne cestu ze školy domů 

- spolehlivě se pohybuje v blízkém okolí školy 

 

Místo, kde žijeme 
-domov – prostředí domova 

- orientace v místě bydliště 

 

-  škola – prostředí školy, činnosti ve škole,  

   okolí školy 

- bezpečná cesta do školy, riziková místa 

  a situace 

- obec – název, adresa bydliště 

- obec, místní krajina – její části, poloha      

v krajině 

 

 

 

 

ČJS-3-2-01 

 

 

 

 

ČJS-3-2-01 

 

Žák: 
-vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy dle 

věku 

- zná vztahy mezi rodinnými příslušníky 

- vypráví o práci rodičů 

- zná svou adresu a datum narození 

- respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky,  

Lidé kolem nás: 
- rodina – postavení jedince v rodině, role  

  členů, 

   příbuzenské vztahy a mezigenerační vztahy 
- soužití lidí – mezilidské vztahy  

   a komunikace 

 

 

- chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla  

  slušného chování, ohleduplnost 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

  pokusí se přizpůsobit 

- hovoří o chování v rodině, podílu na práci v domácnosti 

- vypráví o slavnostních událostech v rodině 

- aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni 

- ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce,      

zná jméno paní učitelky a pana ředitele 

- rozliší nesprávné chování jiných i u sebe 

 

 

 

 

ČJS-3-3-01 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-3-03 

 
Žák: 
-vyjmenuje dny v týdnu 
- orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina 

- rozlišuje čas práce a odpočinku 

- určí celé hodiny 

- na příkladech porovnává odlišnosti života lidí 

- vypráví o zvycích a práci lidí 

- rozpozná současnost a minulost 

Lidé a čas 
 

- orientace v čase a časový řád – určování  

   času, denní 

   režim, roční období 

- současnost a minulost v našem životě –  

   předměty  

  denní potřeby 

- průběh lidského života 

- státní svátky a významné dny 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-4-01 

 
Žák: 
-pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál 

- rozliší den a noc 

- rozpozná roční období 

- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 

Rozmanitost neživé a živé přírody 

Ochrana přírody 
 

- látky a jejich vlastnosti – třídění látek 

- Vesmír a Země – roční období 

 

 

 

- rostliny, živočichové, houby –  znaky života                                                    

- životní potřeby a projevy, průběh a způsob  

  života, výživa 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

v jednotlivých ročních období 

-popíše základní části rostliny 

- určí základní podmínky pro život rostlin 

- pozná dané rostliny 

- vyjmenuje základní části těla u určených savců 

  a ptáků 

- porovná chování živočichů v závislosti na ročním 

období 

- vymezí živočichy domácí a volně žijící 

- pozná domácí zvířata a jejich mláďata 

- dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí 

  se na něm 

 

 

 -  stavba těla u některých nejznámějších  

    druhů 

 

 

 

 

 

 

 

 - význam v přírodě a pro člověka 

 - ohleduplné chování k přírodě a ochrana  

   přírody  

 

 - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

   životního prostředí, ochrana rostlin 

   a živočichů, likvidace odpadů 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-5-01 

 

 

 

 

 

ČJS-3-5-01 

 

 
Žák: 

-uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné  

 zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních  

 znalostí o lidském těle 

- dodržuje režim dne 

- projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke  

  zdraví 

- rozpozná základní části lidského těla 

- dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby     

 

Člověk a jeho zdraví 

 

- péče o zdraví, zdravá výživa 

- lidské tělo – stavba těla, základní funkce  

  a projevy 

- péče o zdraví –zdravý životní styl, denní  

  režim,  

  správná výživa, pitný režim 

- nemoci přenosné a nepřenosné 

- drobné úrazy a poranění 

- prevence nemocí a úrazů 

- první pomoc 

- osobní bezpečí, krizové situace –  vhodná  

   a nevhodná místa pro hru 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-5-03 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-5-03 

 

 

ČJS-3-5-04 

 

 

ČJS-3-5-02 

 

 

 

ČJS-3-5-02 

 

 

ČJS-3-5-02 

 

 

  neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

-zná zásady správného chování u lékaře 

- zná zásady správné životosprávy – výživa, vitamíny,  

  odpočinek, spánek, pitný režim 

- zná názvy běžných onemocnění 

- ví, co dělat v případě úrazu 

- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci 

- odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná 

- v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné  

  dítě 

- ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových  

  linek 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při  

  mimořádných událostech 

- 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 

 

- 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 

- přivolání pomoci v případě ohrožení  

  fyzického a duševního zdraví – čísla  

  tísňového volání, správný 

  způsob volání na tísňovou linku 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět 

Vyučovací  předmět:  Prvouka 

Ročník:    2. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

ČJS-3-1-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-1-01 

 

 

 

 

ČJS-3-1-02 

 

 

 

Žák: 
- se orientuje v okolí školy a svého bydliště 
- orientuje se a bezpečně zvládá pohyb po budově školy 

- je seznámen se školním řádem a dodržuje ho 

- připravuje se na vyučování podle rozvrhu 

- pamatuje si adresu svého bydliště 

-  vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště 

   a školy, cestu na určené místo a rozliší možné  

   nebezpečí v nejbližším okolí 

 

-začlení  svou obec ( město ) do příslušného kraje  

  a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny 

  v nejbližším okolí, obci ( městě) 

- respektuje pravidla silničního provozu 

- pojmenuje důležité dopravní značky 

- dokáže pojmenovat a ukázat specifické orientační body  

  v okolí bydliště 

-  

Místo, kde žijeme 
                                                                       -   

domov- prostředí domova 

- orientace v místě bydliště 

- škola – prostředí školy, činnosti ve škole,  

  okolí  školy, bezpečná cesta do školy,  

  riziková místa a situace 

- obec – název,  adresa bydliště 

- cesta na určené místo, dopravní značení 

- orientace v místě bydliště a okolní krajině 

 

-  regiony ČR – Prahy 

- naše vlast – domov, krajina, národ,  státní  

  symboly, 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

-vyjmenuje další rodinné příslušníky nad rámec vlastní  

 rodiny, orientuje se v rodinných vztazích, uvědomuje si 

Lidé kolem nás 

- rodina – život a funkce rodiny 

- práce fyzická, duševní, zaměstnání 

- soužití lidí – principy demokracie 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJS-3-2-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-2-02 

 

 

 

ČJS-3-2-02 

   věkové rozdíly a posloupnost 

- uvědomuje si své místo v rodině, zná některá svá práva 

  a povinnosti 

- zná adresu svého bydliště a datum narození 

- vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá 

  povolání, pokusí se objasnit práci zaměstnanců školy 

- odvodí význam a potřebu různých povolání a  

  pracovních činností 

- seznámí se s školním řádem a respektuje ho,  

  samostatně rozlišuje zásady správného chování 

- dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí správný 

  postup nápravy 

-konkretizuje svá práva a povinnosti 

- učí se obhajovat své názory 

- ví, jakým způsobem je možné adekvátně trávit volný  

  čas a sám si vybírá aktivity podle svého zájmu 

- právo a spravedlnost – základní lidská práva  

  a práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy 

- chování lidí – etické zásady, zvládnutí  

   vlastní emocionality 

- rizikové situace, rizikové chování,  

   předcházení konfliktům 

- kultura – podoby a projevy kultury, kulturní 

   instituce, 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-3-01 

 

 

 

 

 

 

Žák: 
- zná a na základě vlastní zkušenosti dokáže pojmenovat 

  proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích 

- orientuje se v pojmech minulost, současnost,  

  budoucnost 

- vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den, týden, 

   měsíc, rok 

Lidé a čas 
 

- orientace v čase a časový řád 

- určování času, kalendáře, generace, denní  

   režim, roční období 

- současnost a minulost v našem životě –  

   proměny způsobu života, předměty denní  

   potřeby 

- státní svátky a významné dny 

- orientace v čase 

- současnost a minulost v našem životě 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-3-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-3-01 

 

 

ČJS-3-3-03 

 

- posoudí posloupnost včera, dnes, zítra 

- rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt 

- vyznačí čas na digitálním displeji 

- využívá časové údaje při řešení různých situací  

  v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti 

  a budoucnosti 

- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině  

  a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití,  

  zvycích a o práci lidí 

- na příkladech porovnává minulost a současnosti 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-4-01 

 

 

 

 

Žák: 

- pozoruje a upevňuje si a rozšiřuje poznatky o rostlinách 

- ví, jak pečovat o některé pokojové rostliny 

- pozná dané rostliny ve známé lokalitě 

- rozliší a porovná chování živočichů v závislosti na 

  ročním období 

Rozmanitost neživé a živé přírody 

Ochrana přírody 

- látky a jejich vlastnosti – třídění látek 

 

- rostliny, houby živočichové – znaky života,  

  životní potřeby a projevy, průběh a způsob  

  života, stavba těla u některých  

  nejznámějších druhů, význam v přírodě 

  a pro člověka 

- rostliny – pokojové, ovoce, zelenina 

- živočichové – domácí a volně žijící zvířata 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

 

ČJS-3-4-01 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-4-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dokáže třídit živočichy na domácí a volně žijící, dokáže 

  je podle obrázku pojmenovat, u domácích zvířat dokáže 

  pojmenovat jejich mláďata 

- dokáže podle obrázku popsat  části těla čtyřnohého  

  zvířete a ptáka 

- dokáže podle obrázku rozlišit ptáky, hmyz a savce 

- umí rozlišit ovoce a zeleninu 

- podle obrázku dokáže popsat rostlinu rajčete a strom 

- dokáže přiřadit k ovocným stromům ovoce 

- zná jejich význam pro člověka 

- zná, z čeho se vyrábí základní výrobky kolem nás 

(potraviny, oblečení, nábytek, papír atd.) 

- pozná základní materiály pro výrobu některých  

  konečných výrobků (kov, plast, sklo) 

- dbá na dodržování pravidel správného chování  

  v přírodě 

- aktivně se podílí na ochraně přírody a životního  

  prostředí 

- dokáže třídit odpad v domácnosti (plast, papír, kov,  

  materiál vhodný do kompostu, nebezpečný odpad) 

 

 

 

 

 

- Vesmír a Země – den a noc, roční období 

- ohleduplné chování k přírodě a ochrana  

   přírody – odpovědnost lidí, ochrana  

   a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin 

   a živočichů, likvidace odpadů 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-5-01 

 

ČJS-3-5-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

- dodržuje základní hygienické návyky 

- orientuje se v režimu dne, rozpozná dobu práce  

  a povinnosti od odpočinku 

- projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 

  ke zdraví 

- shromáždí a porovná kladné a záporné poznatky 

  ve vztahu ke zdraví 

- rozpozná a podle obrázku dokáže popsat základní části 

  lidského těla (hlava, ruce – horní končetiny, trup, nohy   

  – dolní končetiny) 

- ví a na svém těle dokáže ukázat, kde má některé vnitřní  

  orgány (mozek, srdce, plíce, žaludek, játra) 

- dokáže ke smyslům přiřadit orgány (sluch, čich, zrak,  

  chuť, hmat) 

- zná příznaky běžných onemocnění, zbavuje se strachu  

  z lékařských prohlídek, ví, proč je nezbytné očkování 

- upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své 

  zdraví a tělo 

- zná základní potraviny našeho jídelníčku, dokáže  

  rozlišit potraviny zdravé výživy 

- zná význam konzumace zeleniny a ovoce pro naše  

  zdraví 

- dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby  

 

Člověk a jeho zdraví 

 

 

- péče o zdraví zdravý životní cíl, denní   

  režim, správná výživa, výběr a uchování  

  potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim 

- osobní, intimní a duševní hygiena 

 

 

- lidské tělo – stavba těla, základní funkce 

   a projevy 

 

 

 

- nemoci přenosné a nepřenosné 

- péče o zdraví, zdravá výživa 

- drobné úrazy a poranění 

- prevence nemocí a úrazů 

- první pomoc při drobných poraněních 

 

- 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 

- přivolání pomoci v případě ohrožení  

  fyzického a duševního zdraví – čísla  

  tísňového volání, správný způsob volání 

  na tísňovou linku 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-5-02 

 

ČJS-3-5-02 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-5-03 

 

 

 

ČJS-3-5-03 

 

 

ČJS-3-5-03 

 

 

ČJS-3-5-04 

 

 

ČJS-3-5-03 

  neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

- 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 lidmi a učí 

  se vyhodnotit nebezpečí a závažnost situace 

- odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje 

  bezpečnou vzdálenost od neznámé osoby,             

- předvede a zvládne žádost o pomoc pro sebe i jiné dítě 

  v případě nebezpečí 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při  

  mimořádných událostech 

- zná a umí použít telefonní čísla hasičského  

  záchranného sboru, policie ČR, zdravotnické záchranné  

  služby 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět 

Vyučovací  předmět:  Prvouka 

Ročník:    3. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

ČJS -3-1-01 

 

 

 

 

ČJS-3-1-02 

 

 

 

 

 

ČJS-3-1-03 

 

 

 

Žák: 

- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště  

  a školy, cestu na určené místo a rozliší možná  

  nebezpečí v nejbližším okolí 
- začlení obec do příslušného kraje a obslužného centra  

  ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 

  ( městě) 

-  pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 

- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině     

  a  vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty  

  a  rozmanitost        

          

- dokáže pojmenovat a ukázat specifické orientační body  

  v okolí bydliště 

-  určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuj se  

   podle nich 
-  používá buzolu, v turistické mapě blízkého okolí  

   dokáže vyznačit trasu 

- řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu 

   v přírodě 

Místo, kde žijeme 

- obec, místní krajina – její části, poloha  

  v krajině 

-  minulost a současnost obce, význačné  

   budovy,  dopravní síť 

- okolní krajina – 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 

-  regiony ČR – Prahy  

- naše vlast – domov, krajina, národ, státní  

  symboly 

- mapy zeměpisné a tematické – obsah,  

  grafika, vysvětlivky 

 

 

 

ČJS-3-2-01 

 

 

Žák: 

-rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role  

 rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem  

 spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům 

- obhájí a odůvodní své názory 

Lidé kolem nás 

- rodina – postavení jedince v rodině, role  

  členů rodiny, život a funkce rodiny 

- soužití lidí – mezilidské vztahy,  

  komunikace, principy demokracie, 

- chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla  

  slušného  

   chování, ohleduplnost, etické zásady,  

   zvládání vlastní emocionality 

- rizikové situace, rizikové chování,  

  předcházení konfliktům 

- právo a spravedlnost – základní lidská práva 

  a práva 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

  dítěte 

- práva a povinnosti  žáků školy 

- kultura – podoby a projevy kultury, kulturní 

   instituce 

 

 

 

 

ČJS-3-3-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-3-02 

 

 

 

 

Žák: 
- 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 

- určí čas jako fyzikální veličinu 

- přesně určí jakýkoli čas 

- orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce 

- objasňuje odlišnosti způsobu života a bydlení dříve  

  a nyní 

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické  

  památky, významné události regionu 

- interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, 

  v němž žije 

- konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast 

Lidé a čas 
- orientace v čase a časový řád – určování 

  času jako fyzikální veličiny 

- dějiny jako časový sled událostí, kalendáře 

- letopočet, generace 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-3-4-02 

 

  Žák: 

-určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných  

 určujících znaků 

- uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

- podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy 

- hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy 

Rozmanitost neživé a živé přírody 

Ochrana přírody 

 

 

- látky a jejich vlastnosti – změny skupenství 

  látek,  

   vlastnosti, porovnávání látek 

- měření veličin s praktickým užíváním  

  základních jednotek 

- voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy   
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJS-3-4-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   pro život 

-provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek 

- určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří  

  základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů   

  a přístrojů 

vody,  

- oběh vody v přírodě, vlastnosti složení  

   proudění vzduchu, význam pro život 

-  nerosty  a horniny, půda- některé  

   hospodářsky významné horniny a nerosty,  

   zvětrávání, vznik půdy a její význam 

- Vesmír a Země – sluneční soustava, den 

  a noc, roční období 

- rostliny, houby, živočichové – výskyt 

  v regionu,  

  význam v přírodě a pro člověka 

- ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

   přírody-  odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

   životního prostředí, ochrana rostlin  

   a živočichů, likvidace odpadů, 

 

 

 

ČJS-3-5-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

  zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 

  znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním  

  a činnostmi vztah ke zdraví 

- objasní a respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty 

   v daném věku 

- dokáže zajistit lékařskou pomoc a ošetří drobná  

  poranění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

-lidské tělo – stavba těla, základní funkce  

  a projevy 

- životní potřeby člověka 

-pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, vývoj 

  jedince 

-partnerství, manželství rodičovství, základy 

  sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině,  

 partnerské vztahy 

- péče o zdraví – zdravý životní cíl, denní  

  režim, 

  správná výživa, výběr a uchování potravin,  

  vhodná skladba stravy, pitný režim 

- nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana  

  před infekcí, drobné úrazy a poranění 

- prevence nemocí a úrazů- první pomoc při  

  drobných poraněních 

- odmítání návykových látek 

- osobní bezpečí, krizová situace – vhodná 

   a nevhodná místa pro hru 

- bezpečné chování v rizikovém prostředí,  

  označování nebezpečných látek 
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Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

ČJS-3-5-02 

 

 

 

 

ČJS-3-5-04 

 

 

ČJS-3-5-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozezná nebezpečí různého charakteru 

- využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času 

- uplatňuje základní pravidla bezpečného chování  

  účastníka silničního provozu v rolích chodce a cyklisty 

- jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při  

  mimořádných událostech 

- seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání,  

  sexuální zneužívání) a učí se dbát na vlastní bezpečí 

 

- 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 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  

  spjatá – postup v případě ohrožení  

  ( varovný signál, evakuace, zkouška sirén) 

- požáry ( příčiny a prevence vzniku požárů, 

  ochrana a evakuace při požáru) 
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PŘÍRODOVĚDA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací  předmět  Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku následovně: 

4. ročník  –  2 hodiny týdně 

5. ročník  -   2  hodiny týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k: 

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení 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, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 

prostřednictví elektronických  médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) 

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 

- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 

- poznávání podstaty zdraví i 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 i zdraví a bezpečnosti 

druhých, včetně chování při mimořádných událostech 

 

Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů: 

 Místo, kde žijeme 
              okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí      

 Lidé kolem nás 
základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie 

základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí 

svět financí 

 Lidé a čas 
orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne 
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současnost a minulost v našem životě 

 Rozmanitost přírody 
Země jako planeta sluneční soustavy 

rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky 

rovnováha v přírodě 

vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy 

 Člověk a jeho zdraví 
lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce 

partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

péče o zdraví, první pomoc 

bezpečné chování a vzájemná pomoc 

odpovědnost člověka za své zdraví 

situace hromadného ohrožení 

 

Formy a metody realizace 
- skupinové vyučování 

- diskuse 

- výklad 

- reprodukce textu 

-      samostatná práce 

-      soutěže 

-      testy 

-      projekty 

-      PC, video 

-      beseda 

 

Předmětem prolínají okruhy průřezového tématu: EV 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka 

Kompetence k učení 

-     umožňujeme žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu, vyhledávat informace na Internetu 

- učíme žáky pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování 

- ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získávání 

- umožňujeme žákovi pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

- zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly (projekty) 

 

Kompetence k řešení problémů 
- zařazujeme metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami 

- učíme žáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodnout v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů 

- podporujeme týmovou spolupráci 

- vedeme žáky k tomu, aby uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat informace ze všech možných zdrojů 
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Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky k používání správné terminologie 

- učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, poznatky, dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých 

-  podporujeme ve výuce využívání výpočetní techniky 

- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 

- minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

- učíme žáky respektovat názory a zkušenosti druhých 

 

Kompetence občanské 
- budujeme u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

- vyžadujeme po žácích dodržování pravidel slušného chování 

- učíme žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního 

zdraví a bezpečnosti druhých 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

- vedeme žáky k předcházení sociálně patologických projevů chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) 

- vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

- podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií apod. 

- vedeme žáky k třídění odpadu a k zodpovědnému chování v přírodě 

 

Kompetence pracovní 
- umožňujeme žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 

- vedeme žáky ke správnému způsobu využití pomůcek, vybavení, techniky 

- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- učíme žáky vytvářet pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat vymezená pravidla 

- různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět 

Vyučovací  předmět:  Přírodověda 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJS-5-4-04 

 

Rozmanitost přírody 

Žák: 

- Porovnává na základě pozorování základní projevy života na 

   konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých  

   skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

 

Rostliny, houby, živočichové 

 

- Znaky života, životní potřeby a projevy,  

   průběh a způsob života, výživa, stavba  

   těla, význam v přírodě a pro člověka 

 

 

vycházky 

 

ČJS-5-4-01 

 

 

ČJS-5-4-07 

 

- Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip  

   rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem  

   přírody a činností člověka 

- Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí  

   a vysvětlí výsledky pokusu 

Životní podmínky 

- Rozmanitost podmínek života na Zemi 

- Význam ovzduší, vodstva, půd,  

   rostlinstva a živočišstva na Zemi 

 

 

- Podnebí a počasí 

 

 

ČJS-5-4-03 

 

- Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů,  

   zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází  

   shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

Rovnováha v přírodě 

- Význam 

- Vzájemné vztahy mezi organismy 

- Základní společenstva- háje, lesy, vody,  

   bažiny, pole, zahrady, suchá stanoviště 

- Okolní krajina – rozšíření rostlinstva a  

   živočichů, přírodní zajímavosti v okolí  

   domu 

 

 

 

 

 

VV – kreslení 

PČ - modelování 

 

 

ČJS-5-4-05 

 

 

- Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje  

   aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo  

   poškozovat 

 

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 

 

 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

ČJS-5-4-02 

 

- Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti  

   vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 

Vesmír a Země 

- Sluneční soustava 

- Den a noc 

- Roční období 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJS-5-4-06 

 

- Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající  

   rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže  

   schopnost se účinně chránit 

 

Rizika v přírodě 

- Rizika spojená s ročními obdobími 

   a sezónními činnostmi 

- Mimořádné události způsobené  

   přírodními vlivy a ochrana před nimi  

   (atmosférické poruchy, povodně,  

    zemětřesení) 

 

 

 

ČJS-5-3-01 

Lidé a čas 

 

- Žák pracuje s časovými údaji 

 

Denní režim 

- Denní režim 

 

 

 

ČJS-5-5-01 

Člověk a jeho zdraví 

 

- Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí  

   jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého  

   způsobu života 

 

Lidské tělo 

- Stavba těla 

- Základní funkce a projevy 

- Životní potřeby člověka 

 

 

 

ČJS-5-5-03 

 

 

 

- Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle  

   vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

Péče o zdraví 

- Zdravý životní styl 

- Denní režim 

- Správná výživa 

- Výběr a způsoby uchovávání potravin 

- Vhodná skladba stravy 

- Pitný režim 

 

 

 

PV 4- příprava pokrmů 

 

ČJS-5-5-06 

 

 

ČJS-5-5-04 

 

- Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou 

   zdraví a jeho preventivní ochranou 

 

- 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 

Osobní bezpečí, krizové situace 

- Vhodná a nevhodná místa pro hru 

- Bezpečné chování v rizikovém prostředí 

- Označování nebezpečných látek 

- 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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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět 

Vyučovací  předmět:  Přírodověda 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJS-5-4-01 

Rozmanitost přírody 

Žák: 

- Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip  

   rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem  

   přírody a činností člověka 

 

 

Nerosty a horniny, půda 

- Některé hospodářsky významné horniny  

   a nerosty 

- Zvětrávání 

- Vznik půdy a její význam 

 

 

ČJS-5-4-02 

 

- Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti  

  vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 

 

Vesmír a Země 

- Sluneční soustava, vesmír, Země, zemská  

   přitažlivost, magnetické a gravitační pole 

- Den a noc 

- Roční období 

 

 

ČJS-5-4-04 

 

- Porovnává na základě pozorování základní projevy života  

   na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých  

   skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

Rostliny, houby, živočichové 

- Třídění živočichů – bezobratlí, obratlovci 

- Třídění rostlin – výtrusné, semenné 

 

 

ČJS-5-4-01 

 

 

ČJS-5-4-07 

 

- Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip  

   rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem 

   přírody a činností člověka 

- Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a  

   vysvětlí výsledky pokusu 

Životní podmínky 

- Rozmanitost podmínek života na Zemi  

- Význam ovzduší, vodstva, půd,  

   rostlinstva a živočišstva na Zemi 

- Podnebí a počasí (tropické deštné lesy,  

   savany, pouště, polopouště, polární  

   oblasti, podnebné pásy) 

 

EV – základní podmínky života 

 

 

VV 

M5- závislosti, vztahy, práce s 

daty 

 

 

ČJS-5-4-05 

 

 

- Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje  

  aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo  

  poškozovat 

 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody 

- Odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

       životního prostředí 

- Ochrana rostlin a živočichů 

- Likvidace odpadů 

 

 

ČJS-5-4-07 

 

- Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí  

   a vysvětlí výsledky pokusu 

Látky a jejich vlastnosti 

- Třídění látek, změny látek a skupenství 

- Vlastnosti, porovnávání látek a měření  

    veličin s praktickým užíváním 

    základních jednotek 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJS- 5-4-01 

 

 

ČJS-5-4-05 

 

- Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip 

   rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem  

   přírody a činností člověka 

- Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje  

   aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo  

   poškozovat 

 

Voda a vzduch 

- Výskyt, vlastnosti a formy vody 

- Oběh vody v přírodě 

- Vlastnosti, složení, proudění vzduchu 

- Význam pro život 

 

 

 

ČJS-5-5-01 

 

 

 

ČJS-5-5-02 

Člověk a jeho zdraví 

 

- Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí  

       jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého  

       způsobu života 

 

- Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji 

  dítěte před a po jeho narození 

 

Lidské tělo 

- Soustavy lidského těla 

- Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 

- Biologické a psychické změny  

   v dospívání 

- Základy lidské reprodukce 

- Vývoj jedince 

 

 

 

ČJS-5-5-06 

 

ČJS-5-5-07 

 

 

- Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou  

   zdraví a jeho preventivní ochranou 

- Rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí 

   lékařskou pomoc 

Péče o zdraví 

- Přenosné a nepřenosné nemoci 

- 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 

 

 

 

ČJS-5-5-05 

 

 

- Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby  

       odmítání návykových látek 

Návykové látky, závislosti a zdraví 

- Návykové látky, hrací automaty  

   a počítače 

- Závislosti, odmítání návykových látek 

- Nebezpečí komunikace prostřednictvím  

       elektronických médií 

 

 

 

ČJS-5-5-04 

 

 

- Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví  

   a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá  

   dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry  

   pro své chování jako chodec a cyklista 

Přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví 

- Služby odborné pomoci 

- Čísla tísňového volání 

- Správný způsob volání na tísňovou linku 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČJS-5-5-04 

 

- Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví 

   a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá  

   dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry  

   pro své chování jako chodec a cyklista 

Mimořádné události a rizika ohrožení 

s nimi 

- Postup v případě ohrožení (varovný  

   signál, evakuace, zkouška sirén) 

- Požáry (příčiny a prevence vzniku  

   požárů, ochrana a evakuace při požáru) 

- Integrovaný záchranný systém 

 

ČJ 5- KSV 

 

 

 

ČJS-5-5-08 

 

 

 

- Orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi  

   chlapci a děvčaty v daném věku 

Partnerství, manželství, rodičovství, 

základy sexuální výchovy 

- Rodina, vztahy v rodině 

- Partnerské vztahy, osobní vztahy 

- Etická stránka vztahů 

- Etická stránka sexuality 

 

 

 

ČJS-5-2-05 

Lidé kolem nás 

 

- Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny  

   a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí  

   obce (města) 

 

Kultura 

- Podoby a projevy kultury 

- Kulturní instituce 

- Masová kultura a subkultura 

 

 

ČJS-5-2-05 

 

- Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny 

   a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí  

   obce (města) 

Základní globální problémy 

- Významné sociální problémy 

- Problémy konzumní společnosti 

- Nesnášenlivost mezi lidmi 

- Globální problémy přírodního prostředí 

 

 

ČJS-5-2-02 

 

- Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory,  

   připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení 

Chování lidí 

- Vlastnosti lidí 

- Pravidla slušného chování –  

   ohleduplnost, etické zásady, zvládání  

   vlastní emocionality 

- Rizikové situace, rizikové chování,  

   předcházení konfliktům 
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VLASTIVĚDA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku následovně: 

      4. ročník – 2 hodiny týdně 

      5. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k: 
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací  

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení 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, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a 

ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)  

- orientaci v problematice peněz a k odpovědnému sestavování rozpočtu 

 

  

Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do tří okruhů: 

 Místo, kde žijeme  
- chápání organizace života v obci, ve společnosti 

- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu  

- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 

 Lidé kolem nás       
- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 

- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen 

- seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě 

- směřování k výchově budoucího občana  demokratického státu 

- svět financí 

 Lidé a čas 
- orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů 

- snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti 

 

Organizace- žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně, s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

 

 

 

Formy a metody realizace 
- skupinové vyučování 
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- diskuse 

- výklad 

- reprodukce textu 

-      samostatná práce 

-      soutěže 

-      testy 

-      projekty 

-      PC, video 

-      beseda 

 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat : VDO, EGS 

 

Výchovně vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáka 

 Kompetence k učení 

- vedeme žáky k tomu, aby rozlišovali základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učiv a  učivo rozlišující (doplňující) 

- zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly (projekty) 

- učíme žáky vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo, začlenit obec (město) do příslušného kraje 

- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

-  

Kompetence k řešení problémů 

- učíme žáky rozlišovat přírodní  a umělé prvky v okolní krajině 

- umožňujeme žákům, aby v hodně pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi, apod. 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence komunikativní 

- učíme žáky vyjadřovat různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost přírody 

- vedeme žáky k využívání časových údajů při řešení různých situací; k rozlišování děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- vedeme žáky k ověřování výsledků 

- podněcujeme žáky k argumentaci 

- podporujeme používání výpočetní techniky 

 

Kompetence sociální a personální 

- učíme žáky rozlišovat vztahy mezi lidmi, národy;odvodit význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

- vytváříme při práci heterogenní skupiny 

- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat různé odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce 

 

Kompetence občanská 

- seznamujeme žáky s některými rodáky, kulturními či historickými památkami, významnými událostmi v oblastech ČR 

- umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

- vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků 
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Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k uplatňování elementárních poznatků o lidské společnosti, soužití a o práci lidí 

- vedeme žáky k plánování úkolů a postupů 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět 

Vyučovací  předmět:  Vlastivěda 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJS-5-1-01 

 

 

 

Místo kde žijeme 

Žák: 

- Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke  

   krajině státu, zná název kraje a krajského města 

 

- Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke  

   krajině státu, zná název kraje a krajského města 

 

- Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke  

   krajině státu, zná název kraje a krajského města 

Obec (město), místní krajina 

 

- Části, poloha v krajině, minulost  

   a současnost, význačné budovy,  

   dopravní síť 

Domov  

- Prostředí domova, orientace v místě  

   bydliště 

Škola 

- Prostředí školy, činnosti ve škole, okolí  

  školy, bezpečná cesta do školy, riziková  

  místa a situace 

 

 

ČJS-5-1-02 

 

ČJS-5-1-04 

 

- Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich  

   a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

- Vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,  

   hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich  

   význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního 

   a vlastnického 

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 

 

 

ČJS-5-1-04 

 

 

 

 

 

 

ČJS-5-1-05 

 

- Vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,  

   hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich  

   význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního  

   a vlastnického, určí významné průmyslové podniky, kulturní a  

   vzdělávací instituce 

- Vypráví pověst o založení Prahy 

 

- 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 

 

 

 

 

Evropa a svět 

- Kontinenty, evropské státy, EU,  

       cestování 

 

 

ČJS-5-1-03 

 

- Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává  

  jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách 

  naší republiky, Evropy a polokoulí 

Mapy obecně zeměpisné a tematické 

- Obsah, grafika, vysvětlivky 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- Pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy, chápe význam globu  

   a mapy 

- Ukáže na mapě střední, východní, severní, západní a jižní Čechy,  

   Moravu a Slezsko 

- Určí základní geografické značky, vyhledá v mapě a pojmenuje  

   pohoří, vrchoviny a nížiny 

 

 

ČJS-5-1-06 

 

- Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,  

   rozpozná symboly našeho státu a jejich význam  

- Seznámí se s pojmem demokracie v ČR 

Naše vlast 

- Domov, krajina, národ, základy státního  

   zřízení a politického systému, státní  

   správa, samospráva, státní symboly, 

   armáda ČR 

 

 

 

ČJS-5-2-01 

 

 

 

 

 

ČJS-5-2-01 

Lidé kolem nás 

Žák: 

- 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) 

 

 

 

- 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) 

 

Soužití lidí 

- Mezilidské vztahy, komunikace, principy  

   demokracie, obchod, firmy, zájmové  

   spolky, politické strany, církve, pomoc  

   nemocným, sociálně slabým, společný 

   „evropský dům“ 

Rodina 

- Postavení jedince v rodině, role členů  

   rodiny, příbuzenské a mezigenerační 

   vztahy, život a funkce rodiny, fyzická  

   a duševní práce, zaměstnání 

 

Čj – 4.r. – Komunikační a 

jazyková výchova 

 

  

ČJS-5-2-03 

 

 

- Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou  

   tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické  

   principy 

- Upevňuje si vědomosti o základních lidských právech, zná práva 

  a povinnosti žáka 

Právo a spravedlnost 

- Základní lidská práva a práva dítěte, 

    práva a povinnosti žáků školy,  

    protiprávní jednání a korupce, právní  

    ochrana občanů a majetku včetně nároku 

    na reklamaci, soukromého vlastnictví, 

    duševních hodnot 

 

 

ČJS-5-2-04 

 

- Orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze  

   v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené  

   peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných  

   výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

Vlastnictví 

- Soukromé, veřejné, osobní, společné,  

   hmotný a nehmotný majetek, rozpočet,  

   příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní 

   a bezhotovostní forma peněz, způsob  

   placení, banka jako správce peněz, 

 

Čj- 4.r. – Literární výchova 

MA – 4.r.  
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

úspory, půjčky 

 

 

ČJS-5-3-02 

 

 

ČJS-5-3-03 

 

 

Lidé a čas 

Žák:  

- Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních  

   zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam  

   chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

- Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích  

   minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

 

 

Regionální památky 

- Péče o památky, lidé a obory zkoumající 

   minulost 

 

 

 

 

ČJS-5-3-02 

 

ČJS-5-3-01 

 

- Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních  

   zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam 

- Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení  

   vztahů mezi ději a jevy 

- Vypráví některé regionální pověsti a nejznámější pověsti českých  

  dějin 

Báje, mýty, pověsti 

- Minulost kraje a předků, domov, vlast,  

   rodný kraj 

 

 

ČJS-5-3-01 

 

ČJS-5-3-03 

 

 

- Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení  

   vztahů mezi ději a 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 

 

 

ČJS-5-3-01 

 

ČJS-5-3-02 

 

ČJS-5-3-03 

 

ČJS-5-3-04 

 

 

ČJS-5-3-05 

 

 

 

 

- Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení  

   vztahů mezi ději a jevy 

- Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních  

   zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam 

- 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 

- Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných 

   dnů 

- Vypráví příběhy z nejstarších dějin – o příchodu Slovanských kmenů,  

   o Velkomoravské říši a šíření křesťanství 

- Ví, kdy se Přemyslovci stali dědičnými králi v Čechách a na Moravě 

Současnost a minulost v našem životě 

- Proměny způsobu života, bydlení,  

   předměty denní potřeby, průběh lidského 

   života, státní svátky a významné dny 

- Hlavní události nejstarších českých dějin: 

   Malá kapitola o čase 

   České země v pravěku 

   Příchod Slovanů 

   Sámův kmenový svaz 

   Naše nejstarší minulost v pověstech 

   Velkomoravská říše 

   Vznik českého státu, vláda   

    přemyslovských knížat 

   Život za vlády prvních Přemyslovců 

   Vznik Českého království, vláda 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- Vypráví o období vlády Přemyslovců 

- Ví, že po vymření Přemyslovců nastoupil na trůn Jan Lucemburský 

- Vypráví o životě Karla IV. a o středověkém životě 

- Charakterizuje Husovy myšlenky o reformě církve 

- Objasní historické důvody pro zařazení státního svátku, popíše  

   taktiku Husitů v boji s Křižáky 

- Vypráví o známých bitvách a vojenském umění Jana Žižky 

- Vysvětlí, co se dělo po skončení husitských válek v českém  

   království 

- Popíše hlavní rysy renesance 

- Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce  

  předků na našem území v minulosti a současnosti 

přemyslovských králů 

Český stát za vlády Lucemburků 

Život ve středověku 

Husitské války 

České země po husitských válkách 

První Habsburkové na českém trůně 

ČJS-5-3-02 - Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam 

 

Encyklopedie, archiv, muzea, kulturní 

památky dané doby jako zdroj informací o 

minulosti 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a jeho svět 

Vyučovací  předmět:  Vlastivěda 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová  

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČJS-5-1-05 

Místo, kde žijeme 

Žák: 

- Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti  

  z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti  

  i v jiných zemích 

 

 

Kde jsme byli o prázdninách 

 

 

 

ČJS-5-1-03 

 

ČJS-5-1-04 

 

 

 

ČJS-5-1-01 

 

 

 

ČJS-5-1-05 

 

- Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává  

   jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na  

   mapách 

- Vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,  

   hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich  

   význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního  

   a vlastnického 

- Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke  

   krajině státu, zná název kraje a krajského města 

- Charakterizuje jednotlivé kraje ČR, zná krajská města, další města  

   významná historií, průmyslem apod. 

- Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti  

   z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i  

   v jiných zemích 

 

Kraj, v němž žijeme (regiony ČR) 

- Kraje ČR, krajská města, poloha,  

   povrch, vodstvo, zemědělství, průmysl, 

   památky kraje, cestovní ruch 

   a rekreace, orientace na mapě 

 

 

 

ČJ- 5.r. Komunikační a 

slohová výchova 

 

ČJS-5-1-01 

 

ČJS-5-1-03 

 

ČJS-5-1-04 

 

 

ČJS-5-1-06 

 

- Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke  

   krajině státu, zná název kraje a krajského města, vyjmenuje  

   sousední státy 

- Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává  

   jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na  

   mapách, vyjmenuje a ukáže pohoří, nížiny, řeky, a jejich přítoky 

   a vysvětlí jejich význam pro krajinu, popíše tok řeky od pramene  

   po ústí, ví co je úmoří a rozvodí 

- Vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,  

   hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich   

ČR – demokratický stát (naše vlast - 

opakování) 

- Poloha, rozloha, hranice ČR,  

   administrativní členění území ČR,  

   úřady spravující kraje a obce,  

   obyvatelstvo, ČR – demokratický stát, 

   povrch, vodstvo, podnebí  

   a zemědělství, nerostné bohatství,  

   průmysl a doprava, cestovní ruch 

   a rekreace 

- Praha – hlavní město ČR, historie 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová  

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

  význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního 

  a vlastnického 

- Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,  

  rozpozná symboly našeho státu a jejich význam  

města, významná místa 

 

ČJS-5-1-01 

 

ČJS-5-1-02 

 

 

 

ČJS-5-1-03 

 

 

 

 

ČJS-5-1-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-5-1-05 

 

- Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem 

   ke krajině státu 

- Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich  

   a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě, ví co 

   jsou poledníky a rovnoběžky, na globu ukáže severní, jižní,  

   západní a východní polokouli, severní a jižní pól 

- Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává  

   jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 

    mapách, popíše světadíly, oceány, moře 

- Charakterizuje podnebné pásy v různých částech Evropy, popisuje  

   rozmanitost evropské přírody 

- Vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

   hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich  

   význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního 

   a vlastnického 

- Jmenuje, na mapě ukazuje státy, popíše´, co o nich ví, čím jsou  

   významné, zná některá hlavní města 

- Zná sousední středoevropské státy, jejich polohu, hlavní města,  

   pohoří, povrch, vodstvo, obyvatelstvo, zemědělství a průmysl,  

   ostatní velká města a zajímavosti 

- Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti  

   z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti 

   i v jiných zemích 

 

Evropa a svět 

- Planeta Země (světové strany,  

   poledníky, rovník, pevnina a oceány,  

   plány a mapy) - opakování 

- Kontinenty 

- Evropa – poloha, povrch, vodstvo,  

   podnebí, rostliny a živočichové,  

   hospodářství, obyvatelstvo 

 

 

 

 

- Evropské státy a jejich hlavní města 

   (Severní Evropa, Západní Evropa, Jižní 

   Evropa, Východní Evropa) 

- EU 

 

 

- Sousední státy ČR 

 

 

- Cestování (přímořská letoviska, kulturní 

   památky evropských zemí, hory 

   a oblasti s neporušenou přírodou) 

 

 

 

ČJS- 5-3-01 

 

ČJS-5-3-02 

 

 

Lidé a čas 

Žák: 

- Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení   

  vztahů mezi ději a jevy 

- Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako  

   informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní  

  význam 

 

Současnost a minulost v našem životě 

- Proměny způsobu života, bydlení,  

   předměty denní potřeby, průběh  

   lidského života, státní svátky 

   a významné dny 

- Doba pobělohorská 

 

 

 

 

 

EGS – objevujeme Evropu a 

svět 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová  

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

ČJS-5-3-04 

 

 

 

 

 

ČJS-5-3-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJS-5-3-05 

- Zná důsledky bitvy na Bílé hoře (1620) 

 

- Vyjmenuje základní myšlenky a dílo J. A. Komenského 

 

 

- Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce 

   předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím  

   regionálních specifik, chápe a porovnává život lidí za vlády Marie 

   Terezie se současností na obecné úrovni, vyjmenuje změny, které  

   provedla M.T. a proč, popíše, které reformy se uskutečnily za  

   vlády Josefa II., jaký měly význam 

- Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích  

   minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

 

- Popisuje nejdůležitější vynálezy 19. století 

 

- Zná význam NO, umí vyprávět o založení Národního divadla 

 

 

- Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a  

   významných dnů 

- Chápe uspořádání společnosti v 2. pol. 19. století 

- Vypráví o událostech 1. světové války 

- Zná význam vzniku samostatného českého státu 28. října 1918 

- Popíše stručně život lidí za první republiky 

- Popisuje na přiměřené úrovni průběh 2. světové války, vysvětlí  

   pojmy fašismus, koncentrační tábor, gestapo, partyzáni, zná  

   tragické události v Lidicích a Ležákách 

- Chápe význam státního svátku – Den osvobození 

- Vysvětlí změny ve společnosti naší republiky, zná pojem totalitní 

   vláda, cenzura 

- Na přiměřené úrovni popisuje události Sametové revoluce a chápe 

   její význam, pamatuje si datum 17. 11. Den boje za svobodu a 

   demokracii 

 

- Život v barokní době (17. a 1. pol. 18. 

st.) 

- Ve školních lavicích (17. a 1. pol. 18. 

st.)- J. A. Komenský 

- Světlo rozumu – osvícenství, Marie 

Terezie, Josef II. 

- Život na vesnici 

 

 

 

 

 

 

 

- Manufaktury a první stroje (od pol. 18. 

   stol.) 

 

- Obrození měšťanské společnosti –  

   kapitalismus, NO, J. K. Tyl, F. Palacký 

- Rok 1848 – změny po roce 1848 

- Stroje ovládly život (2. pol. 19. stol.) 

- Vznik Rakouska – Uherska – T. G.  

   Masaryk, Národní divadlo 

- Češi a Němci – soužití 

- 1. světová válka, vznik ČSR 

- ČSR demokratickým státem, život 

   za první republiky 

- Válečná a poválečná léta – protektorát,  

   2. světová válka 

 

 

- Nástup komunismu, Pražské jaro,  

  okupace, Československo, Sametová  

  revoluce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj- 5. r. – Literární výchova 

HV, VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – formy participace 

občanů v politickém životě 
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DĚJEPIS 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.- 9. ročníku 2 hodiny týdně . 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání ve vyučovacím  předmětu dějepis směřuje k: 

-  rozvíjení vlastního historického vědomí 

-  vnímání obrazu hlavních vývojových linií 

-  získávání orientace v historickém čase 

-  pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů 

-  chápání kulturní rozmanitosti světa 

-  utváření pozitivního hodnotového systému 

 

Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty: 
zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,… 

matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,… 

výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,… 

hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,… 

jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,… 

občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systém,… 

tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,… 

 

Formy a metody realizace 
- skupinové vyučování 

- diskuse 

- výklad 

- reprodukce textu 

-      samostatná práce 

-      soutěže 

-      testy 

-      projekty 

-      PC, video 

 

 

Vyučovacím předmětem prolínají okruhy průřezových témat: VDO, MKV, EGS, MDV 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků : 

Kompetence k učení  
- učíme žáky vyhledávat a třídit  informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém  

  životě 

- vedeme žáky k operaci s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádění věci do souvislostí  

- učíme žáky propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 

- zadáváme  úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 

- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

- vedeme k zamyšlení nad historickým vývojem 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému, nacházet jejich shodné, podobné a odlišné  znaky, využívat získané vědomosti a dovednosti 

- vedeme žáky k samostatně řešení problémů; volbě vhodných způsobů řešení 

- zařazujeme rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT,  AV technika ) 

- zařazujeme metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování 

 

Kompetence komunikativní 
- učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

- učíme žáky účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat 

- učíme žáky rozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,… 

- vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

- vedeme žáky přesnému a výstižnému vyjadřování 

 - zařazujeme do výuky diskuzi 

 - vedeme žáky k věcnému argumentování 

 - vedeme žáky k práci s různými typy textů 

 - vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků 

 

Kompetence sociální a personální  
- vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině  

- vedeme žáky k podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- učíme žáky přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,  

- vytváříme příznivé klima třídy 

- dodáváme žákům sebedůvěru 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme 

 

Kompetenceobčanské 

- učíme žáky  respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnosti vcítit se do  situací ostatních lidí 

- učíme žáky odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

- učíme žáky chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

- učíme žáky respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní i historické dědictví 
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- reflektujeme při výuce společenské i přírodní dění 

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 

- pěstujeme v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

 

Kompetence pracovní 
-  vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků 

-  učíme žáky využívat svých znalostí v běžné praxi 

-  požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce 

-  umožňujeme žákům vzájemně si radit a pomáhat 

-  vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost 

Vyučovací  předmět:  Dějepis 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

D-9-1-03 

D-9-1-01 

 

 

D-9-1-02     

 

D-9-1-01 

 

 

 

 

D-9-1-02 

 

 

 

 

 

 

D-9-2-03 

 

 

Žák: 

- si osvojí práci s časovou přímkou 

- pochopí periodizaci dějin 

- dokáže pracovat s pojmy prostor, čas 

- uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti 

- pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány 

 

-dokáže stručně objasnit problém vzniku světa a člověka 

  na základě dosavadních vědeckých poznatků 

- rozpozná vývojová stadia člověka 

- seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí 

 

-pochopí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství 

- pochopí podmínky vzniku řemesel 

 

 

- pochopí důsledky oddělení řemesel od zemědělství 

  jako podmínky pro rozvoj obchodu 

 

- uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých 

  oblastech světa, chápe kulturní rozmanitost světa 

 

 

Úvod do vyučování dějepisu 

Úvod do učiva 

Význam zkoumání dějin 

Získávání informací o dějinách 

Historické prameny 

 

Pravěk 

Starší doba kamenná 

způsob života jednotlivých vývojových typů 

člověka 

 

Mladší doba kamenná 

způsob života a obživy 

počátky řemesel 

 

Doba kovů 

rozvoj řemesel a obchodu 

zánik rodové společnosti 

 

Evropa a naše země v období pravěku 

 

Shrnutí 

 

 

 

 

 

 

Z – světové strany, světadíly 

VV – pravěké malby, pojmy 

OSV– rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

 

Z – zemědělské oblasti 

 

 

 

Z – orientace v mapě 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

D-9-3-01 

 

 

D-9-3-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-9-3-04 

D-9-3-03 

 

 

 

D-9-3-02 

 

 

D-9-3-04 

 

 

 

 

 

D-9-4-02 

Žák: 

- pochopí souvislost mezi přírodními podmínkami a 

- vznikem starověkých států 

- seznámí se s podstatou společenského uspořádání 

- seznámí se s projevy náboženských představ 

- pochopí přínos starověkých států pro rozvoj 

  světové civilizace 

 

 

 

 

 

-chápe nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých 

 oblastech světa 

 

- pochopí úlohu bájí, pověstí a náboženství 

  v životě Řeků 

- pochopí podstatu antické demokracie 

- chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské 

  kultury 

- uvědomuje si vlastní a občanskou identitu a nutnost 

  respektovat identitu druhých 

- uvědomí si prolínání kulturních vlivů 

- uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech 

  Evropy 

- učí se chápat formy státní moci 

- uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně 

  feudálních států 

- získá představu o životě a jednání osobností a 

  společenských skupin 

- popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše 

- dokáže porovnat barbarské civilizace se světem antiky 

Starověk 

Oblasti starověkého východu 

(Mezopotámie a Blízký 

východ, Čína, Indie ), Egypt 

charakteristické rysy oblasti 

vývoj společnosti – první státy 

náboženské představy 

počátek písma a kultury 

přínos starověkých civilizací 

Shrnutí 

 

 

Pozdní doba kamenná a doba bronzová ve 

střední 

Evropě 

 

Řecko 

kořeny řecké civilizace 

archaické a klasické období 

perské války, peloponéská válka 

Makedonie 

helénismus 

Shrnutí 

Střední Evropa a naše vlast v době železné 

Řím 

království 

republika 

císařství 

počátky křesťanství 

římská kultura 

rozpad římské říše 

naše země v době římské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV – řecké umění (stavitelství, 

sochařství, 

malířství) 

ČJ (lit.) - eposy, řecké báje a 

pověsti 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

MKV – kulturní diferenciace 

EGS – jsme Evropané 

VV – římské umění 

(stavitelství, sochařství, 

malířství) 

ČJ (lit.) - římské báje 

ČJ (sloh) – mluvní cvičení, 

řečnictví 

VDO – formy participace 

občanů v politickém 

životě 

 
Pomůcky: učebnice, mapy, dějepisné atlasy, nástěnné tabule, obrazové encyklopedie, pracovní sešity, soubory diapozitivů, DVD, videokazety, fonetické 

pomůcky, historická beletrie, soubory modelů archeologických nálezů, soubory historických pojmů, obrázkový materiál, … 

Nástroje: návštěva expozice Kraj. muzea v Chebu 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost 

Vyučovací  předmět:  Dějepis 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

D-9-4-01 

 

 

D-9-4-02 

 

D-9-4-03 

 

D-9-4-05 

 

 

 

D-9-4-02 

 

D-9-4-04 

 

 

 

D-9-4-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

-osvojí si periodizaci středověku 

- seznámí se s uspořádáním společnosti raně 

  feudálního státu, formování národních států 

- učí se chápat úlohu křesťanství a víry  

 

- uvědomí si obohacení Evropy kulturními podněty z Orientu 

- seznámí se se státotvornou úlohou panovnických dynastií 

- uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí 

- učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska 

 

- učí se chápat změny politické, hospodářské, 

  sociální a kulturní 

- seznámí se s rozmachem českého státu a jeho 

  významem ve střední Evropě 

- učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska 

  sociálního i etnického 

- seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve a 

  vyústily v českou reformaci 

- učí se chápat historický rozměr pojmů tolerance a intolerance 

- uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského 

  soustátí 

- dokáže charakterizovat románskou, gotickou a renesanční 

 kulturu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování 

pravěk 

starověk 

krize císařství a zánik západořímské říše 

Středověk 

Raný středověk 

nový etnický obraz Evropy 

byzantská, arabská a franská říše 

první státní útvary na našem území 

český stát v době knížecí 

formování prvních státních celků v Evropě 

boj mezi mocí světskou a církevní 

křížové výpravy 

románská kultura a životní styl raného 

středověku 

Shrnutí 

 

Vrcholný středověk 

rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich 

význam 

český stát za vlády posledních Přemyslovců 

nástup Lucemburků a vláda Karla IV. 

gotická kultura a životní styl jednotlivých 

vrstev 

v období vrcholného středověku 

vývoj v Evropě - konflikt mezi Anglií a 

Francií, vpád 

Mongolů do vých. Evropy, turecké a tatarské 

výboje, 

vyhnání Arabů z Pyrenejského poloostrova, 

kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách 

Shrnutí 

 

VV – byzantské, arabské 

umění, 

románský sloh (architektura., 

sochařství, malířství) 

ČJ – první písemné památky, 

české 

pověsti, kroniky 

OV - národ, vlast, čeští 

církevní 

patroni 

EGS – objevujeme Evropu a 

svět 

MKV – etnický původ 

 

 

 

 

 

 

ČJ – kroniky, doba Karla IV., 

rozvoj 

češtiny, Hus, roz. vzdělání 

VV – gotické umění (stav., 

soch., 

malířství) 

HV – gotická hudba, husitské 

písně 

OV - náš region (historie) 

VDO – principy demokracie 

jako forma 

vlády a způsobu rozhodování 

VV – pozdní gotika (stav., 

soch., 
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Očekávaný výstup dle 

RVP 
Očekávané výstup dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

D-9-5-01 

D-9-5-03 

 

 

D-9-5-04 

 

 

D-9-5-05 

 

 

 

 

 

 

- osvojí si periodizaci novověku 

- seznámí se s pojmy humanismus, renesance a jejich projevy 

 v kultuře, myšlení a životě lidí 

- poznává důvody a význam objevných plaveb a důsledky 

  pronikání evropských civilizací do nově objevených zemí 

- seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli 

- chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus 

- učí se chápat postavení českých zemí v habsburské monarchii i 

  v podmínkách Evropy - rozdělení na katolický a reformační 

  blok 

- chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti 

Pozdní středověk 

doba poděbradská 

doba jagellonská 

renesance a humanismus v Evropě 

Shrnutí 

 

Raný novověk 

Počátky novověku 

humanismus 

objevné plavby a jejich společenské důsledky 

náboženská reformace 

počátky absolutních monarchií 

český stát v předbělohorských poměrech 

třicetiletá válka 

Shrnutí 

Opakování 7. ročníku 

mal.) 

 

 

 

 

 

VV, HV – renesance (stavit., 

soch., 

malířství, hudba) 

ČJ (lit.), OV – humanismus 

OV – typy států, složky státní 

moci 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost 

Vyučovací  předmět:  Dějepis 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

D-9-5-06 

D-9-5-07 

D-9-5-05 

 

 

 

D-9-6-01 

 

 

 

 

D-9-6-02 

 

 

D-9-6-04 

 

 

 

 

D-9-6-05    

 

D-9-6-04 

 

 

D-9-6-06 

D-9-7-03 

Žák: 

- osvojí si pojmy parlamentarismus a konstituční 

  monarchie 

- učí se rozpoznávat projevy barokní kultury 

- seznámí se se situací v českých zemích a vybraných 

  evropských zemích po třicetileté válce 

- chápe význam osvícenství jako významného myšlenkového 

  předělu, který ovlivnil politický vývoj u nás v Evropě 

  i na americkém kontinentu 

- ujasní si pojem osvícenský absolutismus 

- uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a snahami 

  nastupující buržoazie 

- chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu 

 

 

- uvědomí si důsledky definitivního rozbití středověkých 

  politických, hospodářských a společenských struktur 

- uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad a 

  katalyzátor společenských změn, dopad na životního prostředí 

- uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek změn ve 

  vývoji společnosti 

- chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož výsledkem 

  je utvoření novodobých národů 

- seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození 

- uvědomí si význam obrozeneckých snah významných osobností 

- uvědomí si dokončení boje jednotlivých skupin jako předpoklad 

  ustavení moderních politických stran 

- chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný projev 

  dané doby (snaha ohrožující existenci mnohonárodnostní 

  monarchie) 

- seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků 

-chápe historický rozměr pojmu rasismus 

Novověk 

Období od 2. pol. 17. stol. do konce 18. stol. 

občanská válka v Anglii 

baroko a životní styl 

upevňování vlády Habsburků po třicetileté 

válce 

rozvoj vzdělanosti v době osvícenství 

české země za vlády Marie Terezie a Josefa II. 

situace ve Francii, Rusku a Prusku, vzestup 

Velké Británie 

boj amerických osad za nezávislost, vznik 

Spojených států amerických 

Shrnutí 

 

Období od konce 18. stol. do r. 1914 

Velká francouzská revoluce, její průběh a 

význam pro Francii i evropské dějiny 

napoleonské války a jejich důsledky 

průmyslová revoluce, modernizace společnosti, 

změna sociální struktury 

národní a osvobozenecká hnutí v Evropě, 

pojem vlastenectví a požadavek národa na 

svobodný rozvoj 

utváření novodobého českého národa 

rok 1848 v Evropě a v Čechách 

postavení českých zemí v habsburské 

monarchii ve 2. pol. 19. stol., základní rysy 

české politiky, její představitelé 

občanská válka v USA 

procesy sjednocování v Německu a v Itálii 

R-U vyrovnání 

Shrnutí, opakování 8. roč. 

VV, HV – baroko (stavit., 

soch., 

malířství, hudba) 

ČJ (lit.) – baroko 

ČJ (lit.) – osvícenství, 

klasicismus 

ČJ (lit) – poč. národního 

obrození 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

 

 

 

VV, HV – klasicismus, 

romantismus (stav., 

soch., mal., hudba) 

ČJ (lit) – národní 

obrození, 

romantismus 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

ČJ (lit.), VV, HV – umění 

2. pol. 

19. stol. a přelomu 19. a 

20. stol. 

MKV – multikultularita 

Projekty : Slavkovský les, Krušné hory 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost 

Vyučovací  předmět:  Dějepis 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

D-9-7-01 

 

D-9-7-02 

 

 

 

 

D-9-7-03 

 

D-9-7-04 

 

 

 

D-9-7-05 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

 

- učí se chápat 1. pol. 20. stol. jako období dvou nejničivějších 

  světových válek 

- učí se chápat okolnosti vzniku samostatné ČSR, její vnitřní a 

  zahraniční situaci v období první republiky 

- uvědomí si změnu mezinárodněpolitických vztahů vznikem 

  komunistického režimu, totalitarismu a vypjatého 

  nacionalismu 

- uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem ekonomiky a 

  tendencí řešit problémy extrémními způsoby 

- chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, extremismus, 

  agrese 

- učí se vnímat rozmanitost projevů kultury a přínos národní a evropské    

  kultury k tomuto odkazu 

- seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou ČSR v období 

  druhé republiky, protektorátu 

- učí se úctě k odkazu účastníků odboje 

- učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který vyústil v únorové 

  události 1948 

 

 

 

 

Moderní doba 

Situace v letech 1914 – 1948 

první světová válka 

situace v Rusku, ruské revoluce 

vznik ČSR, hospodářsko-politický rozvoj 

republiky, sociální a národnostní problémy 

mezinárodně politická situace Evropy ve 20. letech 

počátky fašistického hnutí 

SSSR v meziválečném období 

světová hospodářská krize a její důsledky 

první projevy fašistické agrese, vznik válečných 

ohnisek 

kultura, věda a technika před vypuknutím 2. 

světové války 

cesta k Mnichovu, Mnichovská dohoda a její 

důsledky 

Protektorát Čechy a Morava 

druhá světová válka 

domácí a zahraniční odboj 

mezinárodní konference a poválečné uspořádání 

světa 

poválečné Československo v letech 1945 – 1948 

únorový převrat 1948 

Shrnutí 

 

 

 

VDO – formy participace 

občanů 

v politickém životě 

OV - problémy lidské 

nesnášenlivosti 

- životní názor 

(náboženství) 

ČJ (lit.) – literatura 1. pol. 

20. stol. 

VV, HV – umění 1. pol. 

20. stol. 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

D-9-8-01 

D-9-8-01 

 

 

 

D-9-8-02 

 

 

 

D-9-8-03 

 

D-9-8-04 

 

 

 

Žák: 

- chápe možnost různé interpretace historických faktů a 

   nutnost kritického přístupu k interpretacím 

- seznámí se s postavením ČSR v mezinárodních 

  souvislostech 

- učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti 

- učí se chápat vznik a problémy existence bipolárního světa 

- uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých 

- seznámí se s vnitřní situací v naší republice (události r. 1968) 

 

 

- učí se chápat postupný rozpad východního bloku 

  rozkladem komunistických systémů 

- seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce 1989 a 

  s vývojem v 90. letech – vznik ČR 

- ustavení demokrat. režimu 

- hrozba terorismu 

- vliv médií na každodenní život a politické dění 

- ujasnění si začlenění ČR do integračního procesu (vstup do 

  EU) 

- perspektivy 21. století 

 

 

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti 

postavení Československa a jeho postupné 

začleňování do sféry vlivu SSSR, projevy 

sovětizace ČSR ve všech oblastech společenského 

života i v každodenním životě lidí 

studená válka, rozdělení světa do vojenských 

bloků 

rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 

vnitřní situace v zemích východního bloku 

(krizové projevy) 

 

charakteristika západních zemí (na vybraných 

příkladech) 

krize sovětského impéria a „perestrojka“ 

obnova demokracie ve východní Evropě a 

„sametová revoluce“ 

rozpad Československa, vznik ČR 

Česká republika na přelomu tisíciletí 

technika, věda a kultura ve 2. pol. 20. stol., 

evropská integrace, globalizace 

Shrnutí 

Opakování 9. roč. 

 

MDV – interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

OV – mezinárodní 

organizace, 

mezinárodní vztahy 

VDO – formy participace 

občanů 

v politickém životě 

 

VDO – občan, občanská 

společnost 

a stát 

ČJ (lit.) – literatura 2. pol. 

20. stol 

VV, HV – umění 2. pol. 

20. stol. 

EGS – jsme Evropané 

MDV – fungování a vliv 

médií na 

společnost 

Pomůcky: učebnice, mapy, dějepisné atlasy, nástěnné tabule, obrazové encyklopedie, pracovní sešity, soubory diapozitivů, videokazety, fonetické 

pomůcky, historická beletrie, soubory modelů archeologických nálezů, soubory historických pojmů, obrázkový materiál, … 

Projekty: Krušné hory, Slavkovský les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  
Předmět občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět  

v 6., 7., 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu občanská výchova směřuje k: 

- postupnému formování a rozvíjení občanského profilu žáků 

- vybavení žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života 

- orientaci ve významných okolnostech společenského života, aktuálním dění v ČR, EU a rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti 

- utváření vztahů žáků ke skutečnosti 

- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života 

- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život 

- vedení k sebepoznávání 

 

Formy a metody realizace 
- skupinové vyučování 

- diskuse 

- výklad 

- reprodukce textu 

-     samostatná práce 

-     soutěže 

-     testy 

-     dramatizace 

-     projekty 

-     PC, video 

-     beseda, dotazníky - interwiev 

 

Předmětem se prolínají okruhy průřezových témat: OSV, VDO, EGS, MKV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 
- vedeme žáky k  výběru  a využívání vhodných  způsobů a metod pro efektivní učení, k propojování získaných  poznatků do širších celků, k nalézání souvislosti 

- učíme žáky získané poznatky hodnotit, třídit a vyvozovat z nich závěry 

- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z literatury a z internetu 

- podporujeme samostatnost a tvořivost 

- učíme žáky pracovat s chybou 
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-      vedeme žáky k vyhodnocování své činnosti 

-      zadáváme  úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 

Kompetence k řešení problémů 
- učíme žáky tvořivému přístupu k řešení problému, umět vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umět nalézt řešení 

- učíme žáky kriticky myslet a hájit svá rozhodnutí 

- učíme žáky řešit problémy samostatně i týmově 

        -     klademe otevřené otázky 

        -     vedeme žáky k vyhledávání informací ze všech možných zdrojů 

 

Kompetence komunikativní 
- učíme žáky formulovat  a vyjadřovat své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně  

- učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, vhodné reakci na ně 

- vedeme žáky ke komunikaci  na odpovídající úrovni 

- učíme žáky využívat ke komunikaci vhodné technologie  

        -     vedeme  žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

        -     podněcujeme žáky k argumentaci  

        -     vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence sociální a personální 
- učíme žáky spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchat a pomáhají, zastávat  různé role 

- upevňujeme dobré mezilidské vztahy, předcházíme projevům  rasismu, xenofobie a nacionalismu, monitorujeme sociální vztahy ve třídě 

- učíme žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních 

        -    hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní postup 

        -    vedeme  žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 

Kompetence občanské 
- učíme žáky legislativě a obecným  morálním zákonům a vedeme je k jejich dodržování 

- učíme žáky respektovat  názory ostatních, netolerovat sociálně patologické jevy ( drogy, šikana, kriminalita ) 

- učíme žáky k zodpovědnému rozhodování podle dané situace 

        -    vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

        -    vedeme  žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

        -    využíváme  pomoci zkušených odborníků, PPP, Policie ČR 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce 

- učíme žáky chránit si své zdraví při práci 

- vedeme žáky ke správné volbě budoucího povolání 

        -     napomáháme  podle potřeby při cestě ke správnému řešení 

        -     vedeme žáky ke správnému způsobu používání techniky a vybavení 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost 

Vyučovací  předmět:  Výchova k občanství 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  1. hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VO-9-1-08 

Žák: 

- Vnímá čas a popíše kulturní vývoj společnosti 
Rok v jeho proměnách 

- Čas a měření času, kalendář a jeho vývoj, 

   svátky 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

VO-9-1-07 - Vysvětlí důležitost rodiny a umí se zařadit do společného soužití 

- Vyvodí současné postavení muže a ženy ve společnosti 

Rodina 

- Funkce a podoba rodiny 

 

VO-9-1-06 - Hledá možnosti vzájemné pomoci mezi lidmi a sounáležitosti  

  pro zajištění vhodné péče pro dítě 

- Náhradní rodinná péče  

VO-9-1-10 - Spolupracuje a rozděluje práci a činnosti v rodinném soužití ve  

   prospěch všech 

- Vztahy v rodině a její problémy 

- Řešení problémů a tolerance v rodině, 

rovné postavení mužů a žen 

 

VO-9-1-07 - Uplatňuje a zhodnotí správné chování v různých situacích Vztahy mezi lidmi 

- Pravidla soužití, mravnost, morálka 

OSV – mezilidské vztahy 

- kooperace a kompetice 

VO-9-1-06 - Chápe význam solidarity a potřeby pomoci lidem - Lidská práva, dětská práva 

- Nerespektování práv 

MKV – lidské vztahy 

VO-9-4-04  

- Shrne smysl zastupitelstev, dokáže vyjádřit názor na výsledky voleb, 

   zhodnotí a srovná, jak dokáží volby ovlivnit život občanů 

Místo kde žiji – domov 

- Naše obec a zastupitelstvo, samospráva 

 

VO-9-1-03 - Specifikuje pojem vandalismus a odsuzuje takové chování - Památky a významná místa naší obce a 

kraje, významní lidé, tradice, ochrana 

kulturních památek a přírody 

 

VO-9-4-01  

- Vysvětlí pojem stát 
Česká republika 

- Jak vznikl stát a co tvoří stát 

- Pověsti o vzniku ČR 

 

VO-9-1-01 - Pojmenuje státní symboly ČR a zná,vysvětlí jejich účel - Státní symboly  

VO-9-1-08 - Vyvodí potřebu tolerantnosti ve společnosti a respektuje odlišnosti  

  lidí různých národů 

- Národ 

- Národnost 

MKV – kulturní diferenciace 

VO-9-1-09 - Rozpozná a odsoudí lidskou nesnášenlivost - Státní občanství  
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

VO-9-5-02 

 

- Objasní pojem organizací EU a OSN a jejich význam - EU, OSN  

VO-9-5-05 - Seznámí se s pojmem globální problémy a uvede příklady řešení  

  problémů v obci a regionu 

- Naše Země, naše příroda, recyklace - 

ekologie 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost 

Vyučovací  předmět:  Výchova k občanství 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  1. hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VO-9-2-01 

Žák: 

- Charakterizuje osobní vlastnosti a posoudí jejich vliv na jeho  

   rozhodování a vztahy k lidem 

 

- Člověk jako osobnost 

 

VO-9-1-07 - Shrne vhodné způsoby chování pro zařazení se do společnosti - Člověk je tvor společenský, společnost  

VO-9-1-08 - Srovnává nutnost tolerance kulturních zvláštností, zájmů, myšlení,  

   chování v různých skupinách včetně národnostních menšin 

- Společenské skupiny  

VO-9-1-10 - Vyvodí z příkladů přínos spolupráce lidí při dosahování cílů - Škola a povinná školní docházka, práva 

   a povinnosti žáků, samospráva,  

   společenská pravidla a normy 

 

VO-9-1-07 - Vysvětlí druhy komunikace a uplatní vhodnou komunikaci v různých 

   situacích, pro případné konflikty použije nenásilné řešení 

- Komunikace, druhy komunikace,  

   problémy mezilidské komunikace,  

   osobní a neosobní vztahy, agresivita  

   a asertivita,  

OSV – mezilidské vztahy 

VO-9-1-10 

 

- Zdůvodní přínos spolupráce lidí a uvědomuje si potřebu pravidel  

   ve společnosti 

- Společenská pravidla, morální pravidla  

   právní normy, společenský bonton 

 

VO-9-4-02 - Rozlišuje jednotlivé druhy státní moci v ČR a vysvětlí jejich úkoly - Státní moc, složky, orgány, instituce,  

   státní správa a samospráva 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

VO-9-1-08 - Podpoří tolerantní postoj k národnostním menšinám - Národnostní menšiny MKV - kulturní diference,  

VO-9-1-09 - Definuje netolerantní, rasistické chování a aktivně zaujímá postoj  

   proti projevům lidské nesnášenlivosti 

- Rasismus MKV - multikulturalita,  

etnický původ 

VO-9-1-02 - Vysvětlí pojem vlastenectví a vyvodí pojem nacionalismus - Vlastenectví, nacionalismus  

VO-9-4-05 - Posoudí důležitost dokumentů o lidských právech, respektuje práva 

   druhých a přiměřeně uplatňuje svá práva 

- Základní lidská práva, Všeobecná  

   deklarace práv a svobod, Listina  

   základních práv a svobod v ČR,  

   specifická lidská práva (Úmluva 

   o právech dítěte) 

 

VO-9-4-08 - Shrne práva a povinnosti vyplývajících z dokumentů práv a vyvodí  

   rizika jejich porušování 

- Právo x povinnost, porušování lidských  

   práv 

 

VO-9-1-09 - Specifikuje netolerantní chování lidí - Xenofobie, rasismus, antisemitismus,  

   náboženská nesnášenlivost 

 

VO-9-4-05 - Přiměřeně uplatňuje svá práva - Kdo nám pomůže v domáhání lidských  

   práv 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VO-9-1-02 

Žák: 

- Vyhledává a vybere slavné osobnosti naší země 
 

- Historické tradice 

 

VO-9-1-04 - Rozliší druhy kultury a kulturních institucí - Kultura, umění, druhy umění  

VO-9-1-04 - Vybírá kulturní zařízení a jejich akce dle svých zájmů - Kulturní a společenská zařízení, nabídka  

   našeho města, regionu 

 

VO-9-1-03 - Kriticky přistupuje k vandalskému chování - Jak se chovat v kulturních zařízeních  

VO-9-1-05 - Definuje mediální prostředky a masmédia a provede jejich kritiku,  

   porovná jejich klady a zápory 

- Masová kultura, masmédia, reklama,  

   výhody a nebezpečí masmédií 

 

VO-9-1-03 - Shrne kulturní bohatství naší země a podpoří jeho ochranu před  

   vandalismem 

- Kulturní bohatství naší země, památky,  

   NKP, zvyky a obyčeje, chráněná území 

 

VO-9-5-04 - Rozčlení globální problémy lidstva a provede kritiku přístupů  

   k jednotlivým problémům 

- Globální problémy lidstva – rozdělení, 

   a jejich možné řešení 

 

VO-9-5-05 - Navrhne řešení globálních problémů na úrovni obce a regionu - Co můžeme dělat my  

VO-9-5-06 - Specifikuje příklady mezinárodního terorismu, zdůvodní důležitost  

   jeho potírání a obhájí roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany  

   státu 

- Války a terorismus  

VO-9-3-01 - Rozlišuje formy vlastnictví, specifikuje jejich ochranu - Vlastnictví, majetek, porušování práv  

   duševního vlastnictví, zdraví – jejich  

   ochrana 

 

VO-9-3-03 - Uvede možné způsoby platby, vyvodí jejich klady a zápory - Funkce peněz, formy peněz a formy  

- placení 

 

VO-9-3-02 - Sestaví jednoduchý rozpočet a vysvětlí pojmy a principy - Hospodaření, rozpočet, druhy rozpočtu  
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost 

Vyučovací  předmět:  Výchova k občanství 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VO-9-2-01 

Žák: 

- Vysvětlí pojem osobnost a rozdělí její vlastnosti, vyvodí, jak může  

   ovlivnit svůj rozvoj, vztah k lidem a kvalitu života 

Člověk jako osobnost 

- Tělesné a duševní vlastnosti,  

   temperament, schopnosti, dovednosti,  

   charakter, vrozené předpoklady 

 

VO-9- 2-02 - Odhadne vliv osobních vlastností na život a vyvodí význam vůle na 

   splnění svých cílů 

- Vůle, hodnoty, zájmy, osobní potenciál, 

   sebehodnocení a sebekritika 

OSV 

- poznávání lidí 

- rozvoj schopností poznávání 

- sebepoznání a sebepojetí 

VO-9-2-03 - Pojmenuje a vysvětlí záporné vlastnosti, kriticky přistupuje a určí 

   vhodné chování a jednání 

- City, pocity, rozdělení citů, nálada 

- Vnímání, prožívání, poznávání, osobní  

   hodnoty, sebehodnocení 

 

VO-9-2-04 - Popíše, jak lze ovlivnit charakterové vlastnosti a volní vlastnosti - Ovládání citů, konflikt, stres, životní styl, 

    návykové látky 

 

VO-9-1-02 - Shrne významné osobnosti našeho státu a objasní jejich význam - Významné osobnosti našeho státu  

VO-9-1-08 - Zdůvodní důležitost tolerance ve společnosti i přes vzájemnou  

   odlišnost 

- Společnost, tolerance, kompromis,  

   předsudky, přirozené a sociální rozdíly 

   mezi lidmi 

 

VO-9-1-06 - Uvede vztahy mezi lidmi a vyvodí důležitost vzájemné solidarity, 

   specifikuje, jak by mohl pomáhat sám 

- Vztahy, autorita, solidarita, pomoc  

   v nouzi, potřební lidé 

 

VO-9-1-10 - Vyjádří vlastními slovy důležitost spolupráce lidí při dosahování cílů  

   v rodině i státu (společnosti) 

- Konflikt, fáze konfliktů, řešení konfliktů, 

   spolupráce lidí, svoboda a vzájemná  

   závislost 

 

VO-9-4-06 - Shrne důležitost právní úpravy manželství - Vznik a podmínky manželství – právní  

   vztah 

 

VO-9-4-01 - Popíše a srovná typy a formy států a jejich znaky - Funkce státu, typy státu  

VO-9-4-03 - Posoudí výhody demokratického státu - Demokracie VDO – principy demokracie 

jako formy vlády a způsob 

rozhodování 

VO-9-4-04 - Zdůvodní smysl voleb do zastupitelstev, a jak volba ovlivní život  

   občana 

- Demokratické volby v ČR, občan,  

   občanství 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

VO-9-4-11 - Vyvodí co je korupční jednání a jaké nese důsledky - Politické strany  

VO-9-4-05 - Obhájí svá práva i práva druhých, rozebere význam ochrany lidských  - Základní povinnosti občana, základní  
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

   práv a vyvodí povinnosti občana při obraně státu práva občana 

VO-9-4-05 - Popíše význam ochrany lidských práv a svobod - Ústava ČR, státní moc - soudy  

VO-9-4-02 

VO-9-4-07 

- Rozčlení složky státní moci ČR, jejich orgánů a institucí 

- Provádí některé z právních úkonů, vyhledá, jak by měly vypadat  

   některé smlouvy upravující občanskoprávní vztahy 

- Ústava ČR 

- Právo, morálka, právní vztahy, právní  

   normy, právní řád a odvětví 

 

 

VO-9-4-09 - Rozlišuje úkoly právních orgánů, popíše jejich činnost 

   při postihování trestných činů 

- Orgány právní moci, různá provinění  

   (včetně porušení pravidel silničního  

   provozu), kriminalita 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a společnost 

Vyučovací  předmět:  Výchova k občanství 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  1 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VO-9-1-08 

Žák: 

- Podpoří důležitost respektování kulturní a náboženské tolerance 

 

- Různá náboženství 

 

VO-9-1-09 - Určí netolerantní extrémistické postoje lidí a zdůvodní svůj aktivní  

  postoj proti těmto projevům 

- Extremismus, fanatismus  

VO-9-2-01 - Posoudí, jak kritické hodnocení vlastností osobnosti ovlivní jeho  

  budoucnost 

- Osobnost, temperament, zájmy,  

   dovednosti, životní perspektiva 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 

VO-9-2-02 - Vyvodí, jak ovlivní osobní vlastnosti životní cíle - Sebepoznání, adaptace, motivace, životní 

   cíle a plány – volba povolání, střední  

   školy 

- Vklad vzdělání pro život 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

- řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

- psychohygiena 

- komunikace 

VO-9-4-06 - Objasní význam právních úpravy důležitých vztahů - Pracovní smlouva, zaměstnání  

VO-9-3-03 - Rozliší různé nástroje pro placení a jejich omezení - Peníze, funkce peněz, měna, platby,  

   platební karty 

 

VO-9-3-02 - Provede rozbor jednoduchého rozpočtu domácnosti - Druhy rozpočtu, typy rozpočtu, daň,  

   rozpočet domácnosti 

 

VO-9-3-05 - Popíše způsoby nakládání s volnými prostředky - Příjmy, výdaje, schodek, přebytek,  

   finanční rezerva 

 

VO-9-3-06 - Objasní fungování trhu, vliv nabídky a poptávky, ceny - Trh, nabídka, poptávka, cena,  

   konkurence 

 

VO-9-3-08 - Vyvodí úlohu výroby, obchodu a služeb – uvede příklady součinnosti - Kategorie trhu, tvorba ceny  

VO-9-3-04 - Rozčlení funkce banky a jejich služeb, vysvětlí pojem úrok a druhy  

  pojištění 

- Banky, aktivní a pasivní operace, úroky,  

   produkty finančního trhu, pojištění 

 

VO-9-3-07 - Vysvětlí zdroje příjmů státu a jeho výdaje - Hospodaření státu, rozpočet státu,  

   význam daní, inflace 

 

VO-9-5-02 - Vybere významné mezinárodní organizace spolupracující s ČR,  

   popíše význam těchto organizací a výhody spolupráce 

- Mezinárodní organizace, mezinárodní  

   smlouvy, EU, IMF, OECD, NATO,  

   WTO, OSN – oblasti spolupráce 

MKV- princip sociálního smíru 

a solidarity 

VO-9-5-01 - Objasní vliv začlenění ČR do EU, popíše práva občanů ČR v EU  - Rada EU, trh a měna v EU, pravomoci EGS – Evropa a svět nás 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

   a   možnost jejich uplatnění EU, instituce EU, Symboly EU a význam 

EU 

zajímá 

- Objevujeme Evropu a svět 

- Jsme Evropané 

VO-9-5-03 - Popíše projevy globalizace a uvede klady a zápory - Globalizace – příčiny, důsledky MKV - multikultarita 
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FYZIKA 

Charakteristika vyučovacího  předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět.  

v 6., 7. a 8.ročníku 2 hodiny týdně  

v 9.ročníku  2 hodiny týdně. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu fyzik směřuje: 

- k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy 

- vede k vytváření a ověřování hypotéz 

- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

- podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

- skupinová práce  (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) 

- samostatné pozorování 

- krátkodobé projekty  

- laboratorní úlohy 

 

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Předmět  fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 
- chemie:  jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 

- přírodopis:  světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor 

- zeměpis:  magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 -    vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí  

 -    vedeme žáky k  samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací  

 -    vedeme žáky k  vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)  

 -    vedeme žáky k  plánování postupů  

 -    vedeme žáky k volbě různých postupů řešení 

 -    vedeme žáky k poznání smyslu učení a posouzení vlastního pokroku 

 -    vedeme žáky ke kritickému zhodnocení svého učení 
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Kompetence k řešení problémů 

 -   vedeme žáky zjišťování, že realita je složitější než její matematický model 

 -   vedeme žáky k rozpoznávání a pochopení problému 

 -   vedeme žáky k promýšlení a naplánování způsobu řešení 

 -   vedeme žáky k odhadování výsledků 

 -   vedeme žáky k nacházení podobných, shodných znaků a odlišných znaků 

 -    vedeme žáky k využívání základních postupů badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání  a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení  

                  získaných dat 

 -   vedeme žáky k samostatnému řešení problémů 

 -   vedeme žáky k využívání vědomostí na různé postupy řešení 

 -   vedeme žáky k ověřování výsledků 

 -   vedeme žáky ke kritickému myšlení 

 

Kompetence komunikativní 
    -   vedeme žáky ke zdůvodňují matematických postupů 

 -   vedeme žáky k vytváření hypotéz 

 -   vedeme žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni 

 -   vedeme žáky k využívání prostředků výpočetní techniky 

 

Kompetence sociální a personální 

 -   vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině 

 -   vedeme žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu 

 -  vedeme žáky ke vzájemné pomoci mezi žáky 

 -   vedeme žáky k věcné argumentaci a sebekontrole 

 

Kompetence občanské 

 -   vedeme  žáky k respektování názorů ostatních 

 -   vedeme žáky k chápání svých práv a povinností  ve škole i mimo školu 

 

Kompetence pracovní 

 -  vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality a termínů  

 -  vedeme žáky ke zdokonalování grafického projevu 

 -  vedeme  žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce 

 -  vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací  předmět:            Fyzika 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

F-9-1-02 

Žák: 

- rozliší látku a těleso, uvede příklady látek a těles 

- popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a uvede 

  vlastnosti, kterými se od sebe liší 

Látka a těleso  
- skupenství látek 

- difuze 

 

F-9-1-01 - přiřadí značky, jednotky a měřidla základních veličin 

- vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku 

- změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých  

   jednotkách 

- změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných a  

  rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce 

- změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku  

   hodin 

- vysvětlí, čím se měří rychlost 

- změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného  

  válce a zapíše výsledek 

- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených 

   hodnot 

Veličiny a jejich měření 

- délka 

- hmotnost 

- čas  

- rychlost  

- objem  

- teplota  

 

F-9-1-03 - předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvětší  

  nebo zmenší 

- teplotní roztažnost látek  

F-9-1-04 - z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s porozuměním používá  

  vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje s tabulkami 

- hustota  

F-9-2-03 - uvede, zda na dané těleso působí síla a pomocí prodloužené  

   pružiny porovná podle velikosti dvě působící síly 

- změří sílu siloměrem 

- síla  
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

F-9-2-04 - užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou působící na  

  těleso a hmotností tělesa  F=m.g při řešení jednoduchých úloh 

- gravitační síla, gravitační pole  

F-9-6-01 - rozdělí dva druhy nábojů 

- zelektruje těleso třením4vhodně používá pojem atom, molekula, 

  iont 

- vysvětlí, z čeho se skládá atom 

- ověří, zda v okolí tělesa existuje elektrické pole 

- vysvětlí, co je blesk a jak se před ním chránit 

Elektrické vlastnosti těles 
- elektrování těles 

- model atomu 

- elektrické pole 

- elektrický výboj, blesk a ochrana 

před ním 

 

F-9-6-05 - určí magnet a jeho vlastnosti 

- zjistí, zda na těleso působí magnetická síla 

- ověří existenci magnetického pole 

- dokáže popsat využití magnetické síly v praktických situacích 

- u konkrétního magnetu pokusně určí druh pólu a graficky  

   znázorní indukční čáry 

- vysvětlí některé jevy, které jsou založeny na účincích magnetů, 

   použije kompas 

Magnetismus 
- magnetické vlastnosti látek 

- magnetické pole a jeho indukční 

čáry 

- magnetické pole Země 

 

F-9-6-01 

F-9-6-03 

F-9-6-02 

- rozliší vodič a izolant 

- sestaví jednoduchý elektrický obvod podle schématu 

- nakreslí základní schématické značky částí elektrického obvodu 

- určí, kdy obvodem prochází nebo neprochází elektrický proud 

- rozlišuje elektrický proud a elektrické napětí 

- popíše, jak funguje žárovka 

- popíše činnost některých elektrických spotřebičů 

- bezpečně zachází s elektřinou 

Elektrický obvod 
- jednoduchý elektrický obvod 

- elektrický proud 

- elektrické napětí 

- elektrické spotřebiče 

- zkrat 

- bezpečnost při práci s elektřinou 

 

F-9-6-05 - vyrobí jednoduchý elektromagnet, uvede, jak jej lze využít 

- sestaví galvanometr a vysvětlí jeho funkci 

- sestaví elektrický obvod se zvonkem a vysvětlí princip zvonku 

Elektromagnetické jevy 

- elektromagnet 

- galvanometr 

- elektrický zvonek 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací předmět:  Fyzika 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

F-9-2-01 

F-9-2-02 

Žák: 

- rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem  

   k jinému tělesu 

- rozhodne o jaký pohyb se jedná vzhledem k jinému tělesu 

- změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas 

- určí průměrnou rychlost a okamžitou rychlost 

- používá s porozumněním vztah v= s/t pro výpočet rychlosti,  

  času a dráhy 

- nakreslí graf pohybu 

Pohyb a síla 
- klid a pohyb tělesa 

- druhy pohybu 

- průměrná a okamžitá rychlost 

- výpočet dráhy, rychlosti, času 

 

F-9-2-03 

F-9-2-04 

F-9-2-05 

F-9-2-06 

- rozeznává jednotlivé druhy sil 

- určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil  

  stejných či opačných směrů 

- vypočítá a nakreslí výslednici rovnoběžných sil 

- určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace využívá fakt,  

  že poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese 

- využívá Newtonovy pohybové zákony k vysvětlení nebo  

   předvídání změn pohybu tělesa při působení sil 

- změří třecí sílu 

- užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na druhu  

  materiálu a drsnosti třecích ploch, ale nikoliv na jejich obsahu 

- navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly 

- v jednoduchých příkladech určí velikost a směr působící tlakové 

  síly 

- užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, tlakovou silou  

  a obsahem plochy na níž síla působí 

Síly a jejich vlastnosti 
- skládání sil 

- výslednice sil 

- otáčivé účinky síly 

- páka 

- pevná kladka 

- těžiště tělesa 

 
- Newtonovy pohybové zákony 

- třecí síla 

- závislost třecí slíly na materiálu 

- valivé tření a odpor prostředí 

- tlaková síla 

- tlak 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

F-9-3-01 

F-9-3-02 

- určí vlastnosti kapalin  

- vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním používá  

   vztah pro výpočet hydrostatického tlaku k řešení problémů  

   a úloh 

- používá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulického  

  zařízení 

- objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr  

   v konkrétní situaci 

- porovnáním vztlakové síly a gravitační síly dokáže předpovědět 

  zda se těleso potopí v kapalině, zda se v ní bude vznášet nebo  

  zda bude plovat po hladině 

- určí vlastnosti plynů 

- vysvětlí vznik atmosférického tlaku 

- určí tlak plynu v uzavřené nádobě 

- Kapaliny 

- hydrostatický tlak 

- výpočet hydrostatického tlaku 

- Pascalův zákon 

- hydraulická zařízení 

- Archimédův zákon 

- plavání těles 

 
Plyny 
- atmosférický tlak, vznik AT 

- měření AT 

- tlak plynu v uzavřené nádobě 

 

F-9-6-07 

F-9-6-08 

- rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla 

- rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo pouze odráží 

- využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik  

  stínu 

- vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a pro  

  další optická prostředí 

- využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou optických  

  prostředí k nalezení obrazu v rovinném zrcadle 

- určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem a dokáže uvést  

  příklad jejich využití v praxi 

- rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou  

  prostředích, jak se láme světlo při přechodu z jednoho prostředí  

  do druhého 

- rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde pokusně ohnisko tenké  

  spojky a určí její ohniskovou vzdálenost 

- popíše, z čeho jsou složeny jednoduché optické přístroje a jak se 

  využívají v běžném životě 

- seznámí se s pojmy krátkozrakost a dalekozrakost a způsobem  

  nápravy těchto vad brýlemi 

- pokusně objasní rozklad bílého světla optickým hranolem,  

  vysvětlí vznik duhy 

- Světelné jevy 

- zdroje světla 

- šíření světla 

- stín, fáze Měsíce 

- rychlost světla 

- zákon odrazu 

- rovinné zrcadlo 

- kulová zrcadla 

- lom světla 

- čočky 

- optické prostředí v praxi 

- oko 

- rozklad světla hranolem 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací  předmět:  Fyzika 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

F-9-4-01 

F-9-4-02 

F-9-4-03  

F-9-4-04 

F-9-4-05 

Žák: 

Žák: 

- rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit, kdy těleso 

ve    fyzice práci koná, s porozuměním používá vztah W=Fs a 

P=W/t při řešení problémů a úloh 

- z vykonané práce určí v jednoduchých  případech změnu polohové 

a pohybové energie, je schopen porovnat pohybové energie 

těles na  

  základě jejich rychlostí a  hmotností 

- vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty 

- rozpozná v přírodě a v praktickém životě  některé formy tepelné  

  výměny (vedením, tepelným zářením) 

 

- dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem,  zná-

li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty 

  tělesa (bez změny skupenství) 

- rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude schopen uvést 

praktický příklad  (tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, 

  sublimace a desublimace) 

- určí skupenské teplo tání u některých látek 

- zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve  vzduchu, dokáže 

vysvětlit základní meteorologické děje 

- objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě 

Energie  

Práce, výkon a energie 

- mechanická práce 

- výkon 

 

- polohová a pohybová energie 

 

 

-vnitřní energie tělesa 

-tepelná výměna 

 

Tepelné jevy 

-teplo přijaté a odevzdané tělesem 

 

 

-změny skupenství 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

F-9-6-01 

F-9-6-02 

F-9-6-03 

F-9-6-04 

- umí sestavit jednoduchý el. obvod podle schématu 

- zná základní schematické značky částí el.obvodu 

 

- ví, kdy prochází el. obvodem el. proud 

- rozlišuje el. proud a el. napětí 

- chápe jak funguje žárovka 

- lépe rozumí činnosti některých el. spotřebičů 

- umí bezpečně zacházet s elektřinou 

 

- porozumí základním pojmům (atom a jeho složení,  molekula, 

iont) 

 

- na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se 

   budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat 

- podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde o kladný  

 či záporný iont 

- ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho okolí 

existuje elektrické pole 

- pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem elektrický  

  proud 

- objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné, pohybové) 

- změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí  

 voltmetrem 

- dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení  s elektrickými  

  zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti  

  ochrany před zkratem 

- používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v úlohách  

 ( R = U/I ) 

- pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a teplotou  

  vodiče, zmenšuje se  se zvětšujícím se obsahem jeho průřezu a  

  souvisí  s materiálem, ze kterého je vodič vyroben 

- správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod podle  

  schématu 

- volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí 

- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí  

  výsledné elektrické napětí, výsledný elektrický proud a výsledný  

  odpor spotřebičů 

- rozliší pokusně vodič od izolantu 

- uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalinách a 

plynech z běžného života a přírody 

 

 

Elektrický obvod 

-jednoduchý elektrický obvod  

 

 

-elektrický proud 

-elektrické napětí 

-elektrické spotřebiče 

-zkrat 

-bezpečnost při práci s elektřinou 

Elektrický proud 

-atom a jeho složení proton, neutron, -

elektron 

 

-elektrický náboj 

-iont 

 

-elektrická síla, elektrické pole 

 

-elektrický proud 

 

-účinky el. proudu 

-elektrické napětí 

 

-pravidla bezpečné práce 

-zkrat 

-pojistka 

-Ohmův zákon 

 

-odpor vodiče 

 

 

-jednoduchý a rozvětvený elektrický 

obvod 

-vodič a izolant v el. poli  

-vedení elektrického proudu v kapalinách 

a plynech 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

F-9-5-01 

F-9-5-02 

- určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku 

- pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové 

   prostředí 

- chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky 

   a dovede objasnit vznik ozvěny 

- využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku závisí na  

   prostředí, kterým se šíří 

- zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet 

- rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak hlasité jsou  

   různé zdroje zvuku v jeho okolí 

- určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého  

   zvuku na člověka 

Zvukové jevy 

- zvuk, zdroj zvuku 

- šíření zvuku 

- odraz zvuku 

- rychlost zvuku 

- tón, výška tónu 

- kmitočet tónu 

- hlasitost zvuku 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací  předmět:  Fyzika 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

F-9-6-05 

F-9-6-06 

F-9-4-05 

Žák: 

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě  

  jejich časového průběhu 

- umí vysvětlit funkci elektromagnetu, el. zvonku a     jističe   

 

- ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného  

  proudu v cívce a objasní vznik střídavého proudu 

- popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu 

  elektrické energie 

- dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie 

- popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické energie 

  v elektrárnách na životní prostředí 

Elektromagnetické jevy 

-elektromagnetická indukce 

 

 

Střídavý proud 

-indukovaný proud 

-střídavý proud 

-transformátor 

 

-výroba a přenos elektrické energie 

 

 

F-9-4-05 - vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová reakce a 

  popíše, na jakém principu funguje jaderný reaktor 

- porozumí jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné  elektrárně 

- dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a  ultrafialového  

  záření na lidský organismus 

Jaderná energie 

-štěpení atomového jádra 

-řetězová reakce  

-jaderný reaktor 

-elektromagnetické vlny a záření 

 

F-9-7-01 

F-9-7-02 

- popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu vesmírných  

  těles  (na základě poznatků o gravitačních silách) 

- odliší planetu a hvězdu 

- popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, měsíce,  

  planetky, komety) 

- má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci  

- objasní střídání dne a noci, ročních období  

  a vznik jednotlivých měsíčních fází 

Země a vesmír 

-vesmír 

 

-planety a hvězdy 

-sluneční soustava 

 

-Slunce 

-Měsíc 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

F-9-6-06 - ví jak se mění odpor polovodičů 

- rozumí pojmu polovodič, dokáže vysvětlit použití polovodičů 

- umí zapojit polovodičovou diodu a vysvětlit její funkci 

- pozná svítivou diodu, fotodiodu, ví kde se používají,  

  zná jejich značky 

Vedení el. proudu v polovodičích 

-polovodičové součástky 

-polovodiče  typu P,N 

-polovodičová dioda 

-další součástky s přechodem PN 

 

    

 

 

 

 
Celoroční výukou matematiky se budou prolínat opakující cvičení, která povedou k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ. 

Soutěže: Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan 
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CHEMIE 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět  

v 8. a 9. ročníku  2 hodiny týdně.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 
Vzdělávání v předmětu chemie směřuje k : 

-    podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

-  vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů  

-  učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy 

- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů  

-  učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými 

 chemickými látkami a přípravky. 

 

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

- frontální výuka je spojována s  praktickými cvičeními 

- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů  

- práce ve skupinách 

- demonstrační pokusy 

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a 

postupů v souladu s platnou legislativou. 
 

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné. 

 

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

–matematika: rovnice, chemické výpočty 

- zeměpis : surovinové zdroje chemického průmyslu,  

- přírodopis: význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví  

- fyzika: vlastnosti látek, hustota, elektrolýza. 

 

Předmětem prolínají okruhy průřezového tématu: EV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- vedeme žáky k používání odborné terminologie 

- vedeme žáky k experimentování a porovnávání získaných informací 

- vedeme žáky k nalézání souvislostí mezi získanými informacemi 
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  -       vedeme žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají,  

          k jejich  popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení 

  -       vedeme žáky ke správnému  používání chemických termínů, symbolů a značek 

  -       dáváme žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 

 

Kompetence k řešení problémů 

  -   vedeme žáky ke  zjištění, že znalosti z chemie mohou upotřebit v reálném životě 

-   učíme žáky  zvolit správný postup při řešení pokusů a reálných problémů 

  -   předkládáme problémové situace související s učivem chemie 

  -   dáváme  žákům možnost volit různé způsoby řešení 

  -   dáváme žákům  možnost obhajovat svá rozhodnutí 

  -   vedeme žáky k  promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 

  -   vedeme žáky k  nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování  jejich chemické podstaty 

  -   klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

 

Kompetence komunikativní 
 -   vedeme žáky ke správnému užívání chemických  symbolů a značek 

 -   podněcujeme  žáky k argumentaci 

 -   zadáváme takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat  

 

 

Kompetence sociální a personální 

- učíme žáky spolupracovat  ve skupině při řešení problémů 

- vedeme žáky k podílení se  na utváření atmosféry v týmu 

- učíme žáky věcné argumentaci a schopnosti sebekontroly 

  -     zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

  -     podněcujeme žáky  ke smysluplné diskusi  

  -     vytváříme situace, při kterých se žáci  učí respektovat  názory jiných 

 

 Kompetence občanské 

  -   učíme žáky respektovat názory ostatních 

-   učíme žáky  zodpovědně se rozhodovat v dané situaci 

  -    společně s žáky respektujeme pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád 

  -    vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

  -    předkládáme situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 

  -    vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout  první pomoc) 

 

Kompetence pracovní 
-   vedeme žáky ke zdokonalení grafického projevu 

-      prohlubujeme u žáků  manuální zručnost při provádění pokusů 

-      vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání  materiálů, nástrojů a vybavení 

-      vedeme žáky k dodržování  vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí  

-      zadáváme úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací  předmět:  Chemie 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

CH-9-1-01  

CH-9-1-02 

CH-9-1-03 

 

Žák: 

- pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) 

- rozliší fyzikální a chemický děj 

- dodržuje zásady bezpečné práce 

- dovede poskytnout 1. pomoc 

- zná tel. číslo záchr. služby, umí přivolat pomoc 

vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, 

tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry 

na vlastnosti a stav látek  

zásady bezpečné práce – ve školní pracovně 

(laboratoři) i v běžném životě  

nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-

věty, piktogramy a jejich význam  

mimořádné události – havárie chemických 

provozů, úniky nebezpečných látek  

 

CH-9-2-01 

CH-9-2-03 

CH-9-2-02 

CH-9-2-04 

 

- rozliší  a pojmenuje druhy směsí 

- definuje pojmy rozpustnost, koncentrovaný, zředěný, nasycený, 

nenasycený 

- dokáže vysvětlit vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na 

rychlost rozpouštění  umí využít v praxi 

- vypočítá hmotnostní zlomek složek směsí a %koncentraci 

- provede filtraci a destilaci ve školních podmínkách 

- zvolí vhodný postup k oddělování složek směsí, dokáže v praxi 

využít metody  oddělování složek směsí  - usazování, filtrace, 

destilace, krystalizace objasní princip  

 

směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; 

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; 

koncentrovanější, zředěnější, nasycený a 

nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a 

plošného obsahu pevné složky na rychlost 

jejího rozpouštění do roztoku; oddělování 

složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace, sublimace)  

 

 

 

EV –lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

EV –vztah člověka k prostředí 

 

CH-9-2-05 

CH-9-2-06 

- rozlišuje druhy a význam vod podle užití a znečištění 

- vysvětlí hygienické požadavky na pitnou vodu 

- určí hlavní znečišťovatele pitné vody 

- definuje procentový obsah hlavních složek vzduchu 

- vysvětlí význam vzduchu jako průmyslové suroviny 

- určí hlavní znečišťovatele vzduchu 

- objasní vznik a význam inverze a smogu 

voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba 

pitné vody; čistota vody 

vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová 

vrstva  

 

CH-9-3-01 

 

- definuje pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, 

neutron, elektron, valenční elektron, valenční vrstva, protonové 

číslo, hmotnostní číslo  

- vysvětlí vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů 

v atomu s využitím  PSP nakreslí schéma atomu 

částicové složení látek – molekuly, atomy, 

atomové jádro, protony, neutrony, 

elektronový obal a jeho změny v chemických 

reakcích, elektrony  

prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití 

Př, Z 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- odvodí vznik kationtů a aniontů z atomu 

- objasní rozdíl mezi atomem a molekulou 

- uvede české názvy a značky prvků H, Li, Na, K, e, Mg, Ca, a, 

Ra, V, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Os, Co, Ni, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, 

Hg, B, Al, C, Si, Sn, P, N, P, As, Sb, O, S, F, Cl, Br, I, He, Ne, 

Ar 

vybraných prvků, skupiny a periody v 

periodické soustavě chemických prvků; 

protonové číslo 

CH-9-3-03 

 

 

 

 

- s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak 

- objasní princip uspořádání prvků -v PSP 

- zařadí prvek do skupiny a periody PSP 

- vyhledá  prvek podle skupiny a periody PSP 

- definuje periodický zákon a objasní význam  

- rozlišuje pojmy kovy, nekovy, polokovy, těžké kovy 

  

CH-9-3-02 - objasní rozdíl mezi prvkem a sloučeninou 

- určí počet atomů ve vzorci 

- objasní pojem elektronegativita 

- vyhledá hodnoty elektronegativity prvku v PSP 

- určí charakter chemické vazby podle elektronegativity 

chemické sloučeniny – chemická vazba, 

názvosloví jednoduchých anorganických a 

organických sloučenin 

 

CH-9-4-01 

 CH-9-4-02 

CH-9-4-03 

 

- objasní význam symbolů v chemické rovnici 

- zapíše slovně popsaný chemický děj chemickou rovnicí 

- zapíše jednoduché rovnice (hoření C, S apod.) 

- zformuluje zákon zachování hmotnosti 

- opraví špatně vyčíslenou rovnici 

- vyčíslí jednoduchou rovnici 

chemické reakce – zákon zachování 

hmotnosti, chemické rovnice, látkové 

množství, molární hmotnost 

 

CH-9-5-01 - vysvětlí  pojem oxid 

- objasní pravidla názvosloví oxidů 

- vytvoří vzorec oxidu z názvu a naopak 

- popíše význam a užití CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, CaO  

- vysvětlí pojem kyselina 

- definuje pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a 

kyslíkatých 

- vytvoří vzorec z názvu a naopak 

- vybaví si  vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl, H2SO4, HNO3 

- dodržuje zásady bezpečné práce s kyselinami  

- umí ředit koncentrovanou H2SO4  

- poskytne první pomoc při poleptání 

 

- vysvětlí  pojem hydroxid (zásada) 

oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití 
vybraných prakticky významných oxidů  
 

 

 

kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost 

roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití 

vybraných prakticky významných kyselin a 

hydroxidů 

Př, Z 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- definuje pravidla názvosloví hydroxidů 

- vytvoří vzorec z názvu a naopak 

- vybaví si  vzorec, vlastnosti, význam a užití NaOH, KOH, 

NH4OH, Ca(OH)2   

- dodržuje zásady bezpečné práce s hydroxidy 

- poskytne první pomoc při poleptání 

CH-9-5-03 

CH-9-5-02 

 

- orientuje se na stupnici pH 

- určí rozmezí pH kyselin a zásad 

- vysvětlí pojem pH indikátor 

- orientuje se podle barevných přechodů lakmusu, fenolftaleinu a 

universálního  indikátoru  

- vysvětlí podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě 

kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost 

roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití 

vybraných prakticky významných kyselin a 

hydroxidů  

 

 

CH-9-5-01 - definuje reaktanty a produkty neutralizace (obecně) 

- ze zadání konkrétních reaktantů určí názvy a vzorce produktů 

- zná příklady užití neutralizace v praxi 

- vysvětlí  pojem sůl 

- definujeí pravidla názvosloví solí 

- vytvoří vzorec z názvu a naopak 

-  

- vysvětlí pojem halogenid 

- aplikuje pravidla názvosloví halogenidů při sestavování jejich 

chemických vzorců 

- vytvoří vzorec halogenidu z názvu a naopak 

- vysvětlí význam a užití NaCl 

- vybaví si příklady použití solí z praxe - hnojiva, stavební pojiva, 

modrá skalice, vápenec 

- objasní chemický princip výroby páleného vápna a hašeného 

vápna 

- objasní princip tvrdnutí malty 

 

soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, 

použití vybraných solí, oxidační číslo, 

názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných halogenidů  
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací  předmět:  Chemie 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

CH-9-4-01 

Žák: 

- objasní pojmy oxidace, redukce, redox reakce 

- určí oxidační číslo prvku ve sloučenině 

- pozná redox reakci 

- objasní princip výroby surového železa a oceli 

- objasní princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí 

klasifikace chemických reakcí – slučování, 

neutralizace, reakce exotermní a endotermní 

Z - sv. naleziště rud 

Z - ocelářský průmysl 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního prostřed 

 

CH-9-04-03 - vysvětlí děje na elektrodách při elektrolýze NaCl 

- objasní princip galvanického článku 

- uveda příklady užití elektrolýzy v praxi 

- uvede příklady užití galv. článku v praxi 

- vysvětlí rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí 

faktory ovlivňující rychlost chemických 

reakcí – teplota, plošný obsah povrchu 

výchozích látek, katalýza 

chemie a elektřina – výroba elektrického 

proudu chemickou cestou  

 

Z - těžba ropy, uhlí, plynu 

EV – základní podmínky 

života 

CH-9-7-03 

 CH-9-7-02 

CH-9-7-01 

CH-9-6-02 

 

 

- roztřdí paliva podle skupenství, původu, výhřevnosti a zná 

příklady z praxe 

- uvědomuje si rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými 

zdroji energie 

- vybaví si pravidla bezpečnosti práce s topnými plyny  

- poskytne  první pomoc při popáleninách 

- vybaví si způsoby hašení požáru, typy a užití hasících přístrojů 

- uvědomuje si vliv produktů spalování na životní prostředí 

- popíše význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní produkty 

zpracování ropy a uhlí 

-  

paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově 

vyráběná paliva  

 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

CH-9-6-01 

 

- definuje pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku 

- rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevětvený, větvený 

- vybaví si obecné vlastnosti uhlovodíků 

- vyjmenuje homologickou řadu uhlovodíků C1 -C10 

 

uhlovodíky – příklady v praxi významných 

alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami 

a aromatických uhlovodíků  

Př - živ. prostředí 

 

CH-9-6-03 

 

- vybaví si pojmy alkan, alken, alkin, aren 

- vyjádří  molekulové, racionální a strukturní vzorce C1 -C10 

- sestaví model uhlovodíků C1 -C10 

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi 

významných alkoholů a karboxylových 

kyselin  

Domácí nauky 

Ch 8 - destilace 

 



184 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- zařadí uhlovodíky do skupin podle vazeb 

- vybaví si význam, užití metanu, etanu, propanu, butanu, etenu, 

etinu, benzenu 

- dodržuje pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouštědly 

- vysvětlí pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek 

- odvodí obecný vzorec derivátů uhlovodíků 

- zařadí derivát podle charakteristické skupiny 

- objasní význam freonů 

- vysvětlí vlastnosti a užití teflonu  

- vybaví si, význam, užití metanolu, etanolu, glycerolu, fenolu 

- vysvětlí pojem vícesytný alkohol 

- vysvětlí rozdíl mezi čistým a denaturovaným líhem 

- vysvětlí podstatu alkoholového kvašení 

- vysvětlí princip výroby destilátů 

- objasní důsledky působení metanolu a etanolu na člověka 

- vybaví si vzorec, význam, užití formaldehydu, acetaldehydu, 

acetonu 

- zaznamená karcinogenní účinky formaldehydu a acetonu 

- a dodržuje  pravidla bezpečné práce s organickými sloučeninami 

- vybaví si vzorec, význam, užití kys. mravenčí, kys. octové 

- vybaví si pojmy vyšší kyseliny, aminokyseliny 

- zapíše obecné schéma neutralizace karb. kyseliny a obecné 

schéma esterifikace 

- rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny 

CH-9-6-04 

 CH-9-6-05 

 

- vysvětlí pojmy monomer, polymer, makromolekula 

- zaznamená rovnici a objasní podmínky fotosyntézy 

- rozlišuje sacharidy (mono-, oligo-, poly-) 

- vybaví si obecné vlastnosti mono- a polysacharidů 

- zařadí glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob, glykogen, celulózu, 

vybaví si jejich výskyt a význam 

- popíše a objasní základní procesy a podmínky nutné pro funkční 

fotosyntézu 

přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady 

funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v 

lidském těle  

 

Př - zelené rostliny 

Z - pěstování cukrovky a 

cukrovky a cukrové třtiny, 

bavlníku 

Z- papírny v ČR 

CH-9-6-06 

 

- objasní podstatu diabetes 

- provede důkaz glukózy a škrobu 

- rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe 

- rozliší tuky a oleje, zná příklady z praxe 

- vybaví si  schéma rovnice vzniku tuků 

- popíše zdroje tuků ve výživě a jejich význam v organismu 

přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady 

funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v 

lidském těle  

 

Př 8 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- vybaví si  princip a význam ztužování tuků  

- vybaví si princip zmýdelnění 

- vysvětlí rozdíl v užitných vlastnostech mýdel a saponátů a vliv 

na životní prostředí 

- definuje zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam 

- definuje princip trávení bílkovin a princip jejich vzniku v  

organismu   

- objasní význam DNA, RNA 

- uvede faktory poškozující bílkoviny 

- vyjmenuje některé z funkcí bílkovin 

- uvede význam enzymů, hormonů, vitamínů A, B, C, D, E 

- určí zdroje vitamínů A, B, C, D, E v potravě 

- objasní zásady zdravé výživy 

CH-9-7-03 

 

- vysvětlí  rozdíl mezi plastem a přírodním materiálem z hlediska 

užitných vlastností a vlivu na životní prostředí 

- rozlišuje  plasty podle vlastností 

- vybavuje si běžně užívané zkratky plastů (PE, PP, PET, PAD, 

PES, PAN, PVC, PS), jejich vlastnosti a užití 

- objasní význam recyklace plastů 

- uvede významné chemické závody v ČR 

- respektuje pravidla bezpečné práce s chemickými látkami běžně 

užívanými v domácnosti - lepidla, barvy, laky, čistící prostředky, 

ředidla atd. 

- identifikuje pojmy léčiva, drogy, doping, detergenty, pesticidy, 

herbicidy, fungicidy, insekticidy, karcinogeny 

- uvede příklady návykových látek a nebezpečí jejich požívání 

- vybaví si schéma výroby cukru, papíru, piva, skla, porcelánu a 

keramiky 

- určí význam hnojiv, rozdělení podle původu a složení 

- vybaví si názvy běžně užívaných hnojiv 

- vybaví si běžně užívané stavební materiály a pojiva 

plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, 

použití, likvidace  

chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v 

souvislosti se životním prostředím, recyklace 

surovin, koroze  

 

léčiva a návykové látky 

 

 

 

 

 

 

průmyslová hnojiva 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 
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PŘÍRODOPIS  

Charakteristika vyučovacího  předmětu – 2.stupeň 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět  

v 6.,7.,8 a 9. ročníku   2 hodiny týdně  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje : 

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 

- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se 

- podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody  a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích 

- seznamuje žáka se stavbou živých organismů 

 

Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

-chemie : ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy 

- fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak 

- zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

- skupinová práce  (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 

- přírodovědné vycházky s pozorováním 

- krátkodobé projekty  

 

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Předmětem prolínají okruhy průřezový témat: MKV, EV  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- vedeme žáky k používání odborné terminologie 

- vedeme žáky k experimentování a porovnávání získaných informací 

- vedeme žáky k nalézání souvislostí mezi získanými daty  

-      zařazujeme metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

-      vedeme žáky k plánování postupů při laboratorních úlohách 

-    zadáváme úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 

-    vedeme žáky k aplikacím znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě 
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Kompetence k řešení problémů 

-     vedeme žáky ke zjištění, že přírodopisné znalosti mohou upotřebit v reálném životě 

-     učíme žáky zvolit správný postup při řešení pokusů a reálných problémů  

- zadáváme žákům úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 

- zařazujeme metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí  k závěrům a vyhodnocují získaná fakta 

 

Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky  k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

- umožňujeme prezentaci práce žáků, žáci mají možnost  sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

 

Kompetence sociální a personální 
- využíváním skupinového vyučování vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů 

- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

- vedeme žáky  k ochotě pomoci 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

 

-      učíme žáky  respektovat názory ostatních 

-      učíme žáky zodpovědně se rozhodovat dané situaci 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- vedeme žáky k pochopení  práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

 

Kompetence pracovní 
  -       prohlubujeme manuální zručnost při provádění pokusů 

- vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty  a  s živými  přírodninami 

- zadáváme úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh  
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací  předmět:  Přírodopis 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

P-9-1-02 

P-9-8-01 

 

Žák: 

- vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy 

- uvede příklady rozmanitosti přírody 

- popíše buňku, vysvětlí funkci organel 

- vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou 

- pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický preparát 

 

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a 

jeho význam – výživa, dýchání, růst, 

rozmnožování, vývin, reakce na podněty; 

názory na vznik života  

Z  - Planeta Země 

EV – základní podmínky 

života 

P-9-1-03 

P-9-1-06 

P-9-1-05 

P-9-1-01 

- vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a 

mnohobuněčným organismem, uvede příklady 

- pochopí rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním dělením 

- vymezí základní projevy života, uvede jejich význam 

základní struktura života – buňky, pletiva, 

tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy 

jednobuněčné a mnohobuněčné  

 

EV- ekosystémy  

EV – lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

P-9-1-04 

P-9-1-07 

P-9-7-01 

- dokáže roztřídit organismy do říší 

- pochopí rozdíl mezi bakterií a virem 

- na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí pojmy producent, 

konzument, reducent 

- pochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním řetězci 

 

význam a zásady třídění organismů 

viry a bakterie – výskyt, význam a praktické 

využití 

 

P-9-2-02 

P-9-7-01 

P-9-2-01 

P-9-2-03 

 

 

 

- umí vysvětlit rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin 

- umí popsat jednotlivé části hub 

- zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje mezi parazitismem 

a symbiózou 

- pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 

 

- pozná lišejníky, objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníku 

- vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin 

 

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  

 

P-9-1-03 

P-9-1-04 

P-9-8-02 

P-9-7-03 

P-9-4-01 

P-9-4-02 

P-9-4-03 

- popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné 

terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

- porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky 

- rozlišuje vnitřní a vnější parazity 

-  

- podle charakteristických znaků rozlišuje plže , mlže, hlavonožce 

- pochopí vývojové zdokonalení stavby těla 

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 

Př- 8.r. – roztoči a onemocnění 

nervové soustavy 

Ch – insekticidy 

 EV-  lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

P-9-4-04 - rozlišuje vodní a suchozemské druhy 

- pozná vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka, škeble, srdcovka, 

sépie) 

- zná jejich význam a postavení v přírodě 

- popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů 

- vysvětlí význam žížaly v přírodě 

-  

- dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců 

- rozlišuje jednotlivé třídy členovců  podle charakteristických znaků 

- uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd 

- dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad hmyzu 

- rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou 

- orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná vybrané zástupce 

- zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a 

epidemiologických druhů hmyzu 

- pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska 

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, 

chov domestikovaných živočichů, živočišná 

společenstva  

 

projevy chování živočichů  

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky:  nástěnné obrazy, modely hub, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro mikroskopování, botanické 

a zoologické klíče a atlasy. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací  předmět:  Přírodopis 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

P-9-1-03 

P-9-1-04 

P-9-8-02 

P-9-7-03 

P-9-4-01 

P-9-4-02 

P-9-4-03 

P-9-4-04 

Žák: 

- vysvětlí význam a zásady třídění organismů 

- zná jednotlivé taxonomické jednotky 

 

- porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené 

odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

- dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd  a  chápe vývojové 

zdokonalování 

- vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí 

- pozná vybrané zástupce ryb  

- rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby 

- rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb v potravě 

člověka 

- pozná vybrané zástupce obojživelníků 

- vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí 

- pozná vybrané zástupce plazů 

- seznámí se s exotickými druhy plazů a možností jejich chovu v 

teráriích 

- zná význam plazů v potravním řetězci 

- chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich přizpůsobení k 

letu 

- pozná vybrané zástupce  a dokáže je podle znaků rozdělit do 

nejznámějších řádů (pěvci, dravci, hrabaví,atd.) -přizpůsobení 

prostředí 

- zná zástupce tažných a přezimujících ptáků 

 

- popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku 

- podle charakteristických znaků rozlišuje základní řády savců a 

správně roztřídí vybrané zástupce 

- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. 

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 

zástupci jednotlivých skupin živočichů – 

strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 

ptáci, savci)  

 

rozšíření, význam a ochrana živočichů – 

hospodářsky a epidemiologicky významné 

druhy, péče o vybrané domácí živočichy, 

chov domestikovaných živočichů, živočišná 

společenstva ¨ 

 

projevy chování živočichů  

Z - rozšíření organismů, 

migrace 

D – rybníkářství v Čechách  

EV – lidské aktivity a 

probléma životního prostředí 

Z – cesty ptáků 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k prostředí 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

kytovci, netopýři, krtek, apod.) 

 -    pozná vybrané zástupce 

-     zná význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka, jejich                           

       postavení v ekosystému 

P-9-1-03 

P-9-1-04 

P-9-3-01 

P-9-3-02 

 P-9-3-03 

P-9-3-04 

P-9-3-05 

 

- vysvětlí vývoj rostlin, zná princip fotosyntézy, dýchání a růstu rostlin 

- dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu 

- zná příklady výtrusných rostlin  

-  vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a  kapraďorosty 

- vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě 

- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami 

- podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce 

nahosemenných rostlin 

- zná význam lesa a způsoby jeho ochrany 

- vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla 

(kořen, stonek, list, květ, plod) 

- pochopí význam charakteristických  znaků pro určování rostlin 

- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou a 

uvede konkrétní příklady 

- rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin 

- zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže je roztřídit 

fyziologie rostlin – základní principy 

fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování  

 

systém rostlin – poznávání a zařazování 

daných zástupců běžných druhů řas, 

mechorostů, kapraďorostů (plavuně, 

přesličky, kapradiny), jejich vývoj a využití 

hospodářsky významných zástupců  

 

anatomie a morfologie rostlin – stavba a 

význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 

(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)  

 

systém rostlin – poznávání a zařazování 

daných zástupců běžných nahosemenných a 

krytosemenných rostlin (jednoděložných a 

dvouděložných), jejich vývoj a využití 

hospodářsky významných zástupců  

 

P-9-7-01 

P-9-8-01 

P-9-8-02 

- vysvětlí význam lučních porostů  

- zná příklady a využití kulturních plodin 

- pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin 

 

význam rostlin a jejich ochrana  
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací  předmět:  Přírodopis 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

P-9-5-01 

P-9-5-04 

P-9-5-05 

P-9-1-03 

P-9-5-02 

Žák: 

- umí zařadit člověka do systému živočišné říše, charakterizovat 

biologické znaky lidského a živočišného organismu 

- umí vysvětlit vývoj člověka 

- žák umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, 

organismus 

- zná stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla 

- zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla a umožňující pohyb 

- dovede pojmenovat základní kosti a svaly 

- zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první pomoci 

- dovede vysvětlit, jak tělo získává energii 

- umí pojmenovat a popsat části tráv. soustavy a zná jejich funkci 

- zná příčiny nemocí tráv. soustavy, jejich prevence a zásady první 

pomoci 

- umí pojmenovat  a popsat části dých. soust. 

- vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a při zátěži 

- zná příčiny nemocí dých. s., prevence, zásady první pomoci 

- zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve 

- zná stavu srdce a druhy cév 

- umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy 

- zná příčiny nemocí oběh. s. a krve, jejich prevenci a zásady první 

pomoci 

- zná stavbu a funkci vylučovací soustavy 

- zná příčiny onemocnění vyluč. s., jejich  prevence a zásady první 

pomoci  

- zná význam a stavbu kůže 

- zná příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich prevence a zásady 

první pomoci 

- zná stavbu nervové soustavy 

- umí popsat činnost nervové soustavy 

- umí popsat části mozku a jejich význam 

- zná příčiny nemocí nerv. s., jejich prevence a zásady první pomoci 

 

anatomie a fyziologie – stavba a funkce 

jednotlivých částí lidského těla, orgány, 

orgánové soustavy (opěrná, pohybová, 

oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a 

rozmnožovací, řídicí), vyšší nervová činnost, 

hygiena duševní činnosti  

 

 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, 

příznaky, praktické zásady a postupy při 

léčení běžných nemocí; závažná poranění a 

život ohrožující stavy, epidemie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-  etnický původ 

D - vývoj člověka 

Tv-význam posilování, 

udržování kondice 

Ch-aerobní procesy, oxidace 

F-zákon zachování energie, 

přeměna energie  

Ch -cukry, tuky, bílkoviny 

 Ch - oxidy, spalování 

 

 

 

 

 

 

 

VZ-sexualita, pohlavně 

přenosné choroby 

VZ-nebezpečí návykových 

látek, kouření, alkoholismus 

VZ-zdravý životní styl 

Ch – nukleové kyseliny 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného ústrojí 

- zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první pomoci 

- zná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na řízení 

lidského organismu 

- umí popsat stavu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy 

- vysvětlí způsob oplození 

- zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob 

- popíše jednotlivé etapy života 

 

 

 

 

fylogeneze a ontogeneze člověka – 

rozmnožování člověka  

P-9-5-03 

P-9-1-05 

P-9-1-06 

- vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti 

- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu 

prostředí na utváření organismů 

- zná pojem gen, křížení, genové inženýrství 

- zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka 

- zná návykové látky a jejich nebezpečí 

- vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu 

- objasní význam zdravého způsobu života 

dědičnost a proměnlivost organismů – 

podstata dědičnosti a přenos dědičných 

informací, gen, křížení  

 

 

životní styl – pozitivní a negativní dopad 

prostředí a životního stylu na zdraví člověka  
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací  předmět:  Přírodopis 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

P-9-6-01 

 

Žák: 

- vysvětlí teorii vzniku Země 

- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 

- rozliší prvky souměrnosti krystalu 

- orientuje se ve stupnici tvrdosti 

Země – vznik a stavba Země  Z-planeta Země, stavba 

P-9-6-02 - podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty 

- zná význam některých důležitých nerostů (rudy) 

- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše způsob 

jejich vzniku 

- zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice) 

nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, 

kvalitativní třídění, praktický význam a 

využití zástupců, určování jejich vzorků; 

principy krystalografie  

F, Ch - terminologie, 

rozpustnost 

Ch - chem. vzorce, značky 

prvků 

P-9-6-03 

P-9-6-06 

 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 

- uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších geol. dějů 

- popíše druhy zvětrávání 

- dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí (skalní města) 

vnější a vnitřní geologické procesy – 

příčiny a důsledky  

 

Z - vznik pohoří, pohoří v ČR, 

ve světě 

Ch-působení vody ve 

vápencích 

 

P-9-6-04 

P-9-7-01 

 

- porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy 

- rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy 

- rozumí zásadním pravidlům ochrany půdního fondu 

- zná základy vývoje a stavby území ČR 

- zná zdroje znečistění vzduchu a příčiny i důsledky poškozování 

atmosféry 

- rozlišuje vodu podle užitkovosti, chápe nutnost ochrany vodních 

zdrojů, 

- chápe nebezpečí vyplývající z živelných kalamit a je seznámen 

s režimem při mimořádných událostech v důsledku živelných pohrom  

- popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi 

půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro 

výživu rostlin, její hospodářský význam pro 

společnost, nebezpečí a příklady její 

devastace, možnosti a příklady rekultivace 

geologický vývoj a stavba území ČR – 

Český masiv, Karpaty 

vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – 

geologické změny, vznik života, výskyt 

typických organismů a jejich přizpůsobování 

prostředí 

EV – vztah člověka k prostředí 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

 

P-9-7-02 

 

- rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických znaků a 

typických organismů 

  

P-9-7-01 

 

- orientuje se v základních ekologických pojmech 

(ekosystém, potravní řetězec, populace, společenstvo, biom) 

- rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí 

organismy a prostředí – vzájemné vztahy 

mezi organismy, mezi organismy a 

prostředím; populace, společenstva, přirozené 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

a umělé ekosystémy, potravní řetězce, 

rovnováha v ekosystému  

P-9-7-04 

 

- uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky 

oslabení jednoho článku řetězce 

- vysvětlí  základní vztahy mezi populacemi a uvede konkrétní 

příklady parazitismu a symbiózy 

- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 

prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů 

 EV- vztah člověka k prostředí 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

P-9-7-03 

 

- rozlišuje jednotlivé typy krajiny a rozumí pojmům krajina 

kultivovaná a krajina degradovaná a devastovaná 

- sleduje aktuální stav životního prostředí 

- chápe principy trvale udržitelného rozvoje 

Ochrana přírody a životního prostředí – 

globální problémy a jejich řešení, chráněná 

území  

 

EV –lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

P-9-6-06 - rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

- orientuje se v globálních problémech biosféry 

- 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 

- Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na 

Zemi různých ekosystémů  

 

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 

 

 
Metody, formy, nástroje, pomůcky:  nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro mikroskopování, botanické a zoologické klíče a 

atlasy. 
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ZEMĚPIS     

Charakteristika vyučovacího  předmětu – 2.stupeň 

Obsahové, organizační a časové vymezení 
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět.  

v 6., 7., 8. ročníku    2 hodiny týdně 

v 9. ročníku   1 hodina týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:  

-     získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních 

      geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 

-     získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

-     respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 

      rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti  

      životního způsobu moderního člověka 

-     rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 

-     aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

 

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,… 

- fyzika: sluneční soustava, vesmír, … 

- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, … 

 

Předmět  zeměpis má zároveň i stejně těsné napojení na oblast Člověk a společnost Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 

- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … 

- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování  

- dějepis: kultura národů, historie států, mezinárodně politické vztahy, prognostika společenského vývoje 

 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka  s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

- skupinová práce  (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

- zeměpisné vycházky s pozorováním 

- projekty  

 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: VDO, EGS, EV, MKV 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
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Kompetence k učení 
-     vedeme žáky k vybírání a využívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení, k propojování získaných  

      poznatků do širších celků, k nalézání souvislostí 

- učíme žáky získané poznatky kriticky posuzovat, porovnávat  a formulovat závěry 

- vedeme žáky k poznávání  smyslu a cíle učení, k pozitivnímu vztahu k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

- vedeme žáky k používání odborné terminologie 

- vedeme žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

- vedeme žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

 

Kompetence komunikativní 
-     učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se souvisle a 

       kultivovaně v písemném i ústním projevu 

-  učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat 

- vedeme žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace 

- vedeme žáky k naslouchání a respektování názorů druhých 

- vedeme žáky k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě 

 

Kompetence k řešení problémů 
- učíme žáky pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 

- učíme žáky  myslet kriticky, hájit svá rozhodnutí 

- vedeme žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 

- vedeme žáky k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 

- vedeme žáky k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků 

- vedeme žáky k odpovědím na otevřené otázky 

- vedeme žáky k práci s chybou 

 

Kompetence sociální a personální 
- učíme žáky pracovat ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňovat dobré mezilidské vztahy, pomáhat si, vzájemnému naslouchání 

- vedeme žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 

- vedeme žáky k ochotě pomoci a o pomoc požádat 

- vedeme žáky k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 

- vedeme žáky k dodržování dohodnutých  kvalit, postupů, termínů 

- vedeme žáky k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

 

 

Kompetence občanské 
- učíme žáky respektovat názory druhých, uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

- učíme žáky zodpovědně se rozhodnout  podle dané situace 

- vedeme žáky k pochopení základních environmentálních problémů, respektování  požadavků na kvalitní životní prostředí, k jednání  v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

- vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

- vedeme žáky k pochopení  práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
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- vedeme žáky k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky s pravidly bezpečného chování v terénu 

- vedeni  žáky k efektivní práci 

- vedeme žáky k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací předmět:  Zeměpis 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

Z-9-2-01 

Žák: 

- objasní postavení Slunce ve vesmíru a 

- popíše planetární systém a tělesa sluneční 

  soustavy 

- charakterizuje polohu, povrch, pohyby 

- Země, Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce 

- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě 

- orientuje se na hvězdné obloze 

- rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky, měsíce, komety,  

  meteorická tělesa, galaxie 

- aplikuje poznatky o vesmíru a sluneční soustavě  

Vesmír a Země 

postavení Země ve  vesmíru 

F –  sluneční soustava,    

       skupenství látek 

Čj – Galaxie x galaxie 

Př – život ve vesmíru 

D – stáří kosmu, existence  

       lidstva 

M– jednotky vzdáleností,  

       porovnávání velikosti  

       planet 

 

 

Z-9-2-02 

 

 

 

 

 

Z-9-2-03 

 

 

 

 

 

 

 

- používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti  planety Země 

- orientuje se v přírodě podle Slunce 

- hodnotí důsledky otáčení Země kolem  

- vlastní osy a oběhu Země kolem Slunce pro praktický život na Zemi 

-  vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné střídání ročních   

   období  

- vysvětlí podstatu polárního dne a noci    

- dokáže v praxi využít znalosti o jarní a podzimní rovnodennosti, zimním  

  a letním slunovratu  

 

Tvar a pohyby planety Země MDV – tvorba mediálního  

              sdělení 

M – porovnávání rozměrů  

        Slunce, Měsíce, Země 

F – gravitační síla Země 

D – vývoj poznání o tvaru 

Země 

Ov – kalendář 

Př – roční období – změny 

        v přírodě, život na Měsíci 

Čj – 2 významy slova den 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

Z-9-2-01 

 

 

-  používá glóbus jako zmenšený a  zjednodušený model planety Země   

   k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a  základních tvarů  

   zemského povrchu 

                                                            

Zobrazování zemského povrchu 

Glóbus 

  měřítko glóbu 

OSV – kooperace a kompetice 

M – práce s měřítkem, převody   

        jednotek, poměr 

Čj – skloňování slova glóbus 

Z-9-2-02 

 

-   používá různé druhy plánů a map, umí je orientovat, přepočítávat   

    vzdálenosti podle různých měřítek 

-  seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopisu na  mapách 

-  prokáže aktivní znalost smluvených značek, vrstevnic, výškových kót,   

   nadmořské výšky, hloubnic  

-  vyhledá potřebné informace v mapových atlasech, orientuje se v jejich  

   obsahu a rejstřících 

Mapy, čas na Zemi 

  různé druhy plánů a map, jejich   měřítko 

  obsah a grafika map, barvy, 

  výškopis, polohopis  

  vysvětlivky 

  orientace plánu a mapy  

  vzhledem ke světovým  stranám 

  přepočet vzdáleností 

  práce s atlasem 

M – práce s měřítkem, převody 

        jednotek, poměr 

Př – tématické mapy 

D – tématické mapy 

Vv – estetická stránka mapy 

Čj – názvosloví 

 

Zeměpisná vycházka – práce 

s mapou a busolou, orientace 

v krajině 

Z-9-2-03 

 

 

 

 

Z-9-2-04 

 

 

-  používá zeměpisnou síť as pomocí zeměpisných souřadnic umí určit  

   geografickou polohu  

-  vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi, pochopí  

   účel    

   časových pásem a úlohu hlavního a 180. poledníku pro určování času  

   na Zemi 

-  dokáže stanovit místní čas  

-  rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní poledník,  

   rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky,  

   polární kruh, datová mez 

Zeměpisná síť 

poledníky 

  rovnoběžky 

zeměpisné souřadnice 

určování geografické polohy 

určování časových pásem 

EGS –Evropa a svět nás zajímá 

M - polokružnice, určování  

       času 

Ov – režim dne – časová pásma 

 

 

 

Z-9-2-01 

 

 

 

Z-9-2-02 

 

 

Z-9-2-03 

-    

    -  vysvětlí  pojem krajinná sféra orientuje se v objektech a jevech 

v jednotlivých složkách přírodní sféry 

-  rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými   

   přírodními složkami  

-  objasní stavbu zemského tělesa a dna oceánů 

-  posuzuje zemský povrch reliéf jako výsledek složitého působení   

   endogenních a  exogenních činitelů a lidských činností 

-  s porozuměním pracuje s pojmy: počasí, podnebí, meteorologické   

Přírodní složky a oblasti Země 

krajinná sféra Země a  její složky  

pevninské a oceánské tvary zemského 

povrchu 

  význam jednotlivých přírodních složek na   

  Zemi 

 

Př - vznik krajinných sfér,  

endogenní, exogenní děje, 

horniny a nerosty, rozmístění 

fauny a flóry na Zemi, 

rozmanitost organismů, živá 

složka půdy, člověk v různých 

životních podmínkách, 

ekosystémy, fotosyntéza 

Čj – četba, synonyma – 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

Z-9-2-04 

 

 

 

 

 

   prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře 

-  vymezí a vyhledá na mapách  různé podnebné pásy a porovnává je 

-  pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě svého bydliště 

-  seznámí se s rozložením vody na Zemi 

-  porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře, pohyby  mořské   

   vody, vodní toky,  ledovce, podpovrchová voda, bezodtokové oblasti,   

   jezera, bažiny, umělé vodní nádrže 

-  popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich hospodářské   

   využití, rozumí pojmům mateční hornina, humus, eroze půdy 

-  vysvětlí význam, využití a ochranu  půdy, příčiny úbytku půdy na světě 

-  objasní uspořádání bioty v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské   

    výšce 

-  vymezí geografická šířková pásma na  Zemi 

-  seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí 

Litosféra 

Atmosféra 

Hydrosféra 

Pedosféra 

Biosféra 

Kulturní krajina 

podnebí, klima 

F – teplota, tlak, hustota, 

změny skupenství 

Ov – šetření vodou, čistota 

ovzduší 

M – nadmořská výška 

D – časová představa o pohybu 

kontinentů 

Vv – tematické práce 

 

Projekt – geografická šířková 

pásma – vegetační pásy 

D – nejstarší osídlené oblasti, 

historie jednotlivých území, 

kolonizace- otroctví, význam 

zemědělství v historii, vývoj 

obchodu 

 

Z-9-2-01 

 

 

Z-9-2-02 

 

 

 

-  porozumí vztahům mezi přírodním  prostředím  a socioekonomickou  

   sférou 

-  pochopí zdroje přírodního, kulturního a společenského bohatství 

-  utváří si úctu k lidské práci 

-  pochopí historické příčiny regionální chudoby 

-  pochopí nutnost mezinárodní solidarity 

-  uvědomí si globální provázanost přírodních  složek 

 

 

 

 

 

 

 

- zopakuje si učivo,  systematicky třídí poznatky a ujasní si souvislosti 

Afrika                                   

Obecný zeměpis Afriky 

poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 

podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 

přírodní zdroje, 

obyvatelstvo a hospodářství  

Politický zeměpis Afriky 

Severní Afrika 

Oblast Sahelu a Guinejského zálivu 

  Východní  Afrika 

  Střední Afrika  

  Jižní Afrika a ostrovy 

Opakování 

 

MKV – multikulturalita 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací předmět:  Zeměpis 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

Z-9-3-01 

Z-9-3-02 

Z-9-3-03 

Z-9-3-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-9-4-06 

 

 

 

 

Z-9-5-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-9-3-01 

 

 

- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, s kterými se  

  seznámí 

- provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné  

  znaky   

  daného regionu a provede porovnání jednotlivých regionů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších  

  svazových států Austrálie a států Oceánie 

 

 

 

- určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární oblasti 

- uvede význam Arktidy a Antarktidy  

- seznámí se s globálními problémy, které těmto oblastem hrozí 

- posoudí význam mezinárodní politické a vědecké spolupráce při   

  výzkumu a využívání polárních oblastí 

 

 

- provede regionalizaci v jednotlivých  oblastech, vytyčí společné znaky    

Austrálie a Oceánie  

Obecný zeměpis Austrálie a Oceánie 

poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 

podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 

přírodní zdroje, 

obyvatelstvo a hospodářství  

 

 

 

 

 

Politický zeměpis Austrálie a Oceánie 

Australský svaz 

Státy Oceánie 

 

Antarktida a Arktida 

 

Zeměpis oceánů 

Tichý oceán  

Atlantský oceán 

Indický oceán  

Severní ledový oceán 

Jižní ledový oceán 

     

 

Amerika 

 

MKV – multikulturalita 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – dobývání pólů 

Př – fauna, flóra 

M – rozbor klimatodiagramu 

Čj - četba 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

Z-9-3-02 

 

 

Z-9-3-03 

 

 

Z-9-3-04 

 

 

 

 

Z-9-4-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-9-3-01 

 

 

Z-9-3-02 

  daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů  

- vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná města 

 

- vyhledá hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností   

  v jednotlivých světadílech, v regionech a modelových státech, popíše a  

  porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a zvažuje   

  souvislost s přírodními poměry 

- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, s kterými se   

  seznámí 

 

 

- provede regionalizaci v jednotlivých  oblastech, vytyčí  společné znaky   

  daného regionu, provede porovnání  jednotlivých regionů  

- vyhledá hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností  

- v jednotlivých světadílech, v regionech a modelových státech, popíše a   

  porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a zvažuje  

  souvislost s přírodními poměry 

- vyhledá na mapě nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

- zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky, a vytvoří 

si celkový náhled na geografické učivo 

 

 

 

 

 

- provede regionalizaci v jednotlivých  oblastech, vytyčí společné znaky    

  daného regionu a provede porovnání jednotlivých regionů  

- fyzickogeografická sféra 

- socioekonomická sféra 

 

 

 

Obecný zeměpis Ameriky 

poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 

podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 

přírodní zdroje, 

obyvatelstvo a hospodářství  

 

 

 

Politický zeměpis Ameriky 

Kanada, Gronsko 

USA - celkový přehled 

        - oblasti 

Střední Amerika 

Sever Jižní Ameriky 

Andské státy 

Laplatské státy 

Brazílie 

 

 

 

 

 

Opakování 

 

 

 

 

 

 

Eurasie 

- fyzickogeografická sféra 

- socioekonomická sféra 

MKV – multikulturalita 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

Př – lidská populace, lidské 

rasy, podmínky života na Zemi, 

vliv osídlení na krajinu, obživa 

obyvatelstva, produkty 

rostlinné a živočišné výroby, 

suroviny pro textilní a 

potravinářský průmysl,  hlad, 

HIV 

 

D – nejstarší osídlené oblasti, 

vznik prvních měst, vývoj 

urbanizace, průmyslová 

revoluce – významné technické 

objevy, průmyslový pokrok,  

význam zemědělství v historii, 

význam objevných plaveb, 

obchod s cizími zeměmi 

v minulosti, rozvoj služeb, 

kláštery a univerzity jako 

centra vzdělanosti v minulosti 

Ov – lidská práva, pokrok 

lidstva, šetření surovinami, 

bezpečnost dopravy, význam 

vzdělání pro člověka, zdravý 

životní styl 

VkZ- rozdílné podmínky života 

lidí v různých částech světa – 

city x slum 

Čj – základní konverzační 

témata, pozdravy v ciz. j. 

MKV – multikulturalita 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

 

 

 

Z-9-3-03 

 

 

Z-9-3-04 

 

 

 

 

Z-9-4-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná města 

 

 

 

 

- vyhledá hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností   

  v jednotlivých světadílech, v regionech a modelových státech, popíše a  

  porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a zvažuje   

  souvislost s přírodními poměry 

- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, s kterými se   

  seznámí 

 

 

- provede regionalizaci v jednotlivých  oblastech, vytyčí  společné znaky   

  daného regionu, provede porovnání  jednotlivých regionů  

- vyhledá hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností  

- v jednotlivých světadílech, v regionech a modelových státech, popíše a   

  porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a zvažuje  

  souvislost s přírodními poměry 

- vyhledá na mapě nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu 

 

 

 

 

- zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky, a vytvoří 

  si celkový náhled na geografické učivo 

 

 

 

 

 

 

 

Asie 

Obecný zeměpis Asie 

poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, 

podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 

přírodní zdroje, 

obyvatelstvo a hospodářství  

 

 

Politický zeměpis Asie 

Čína - celkový přehled 

         - oblasti 

Východní Asie 

Jihovýchodní Asie 

Jižní Asie 

Jihozápadní Asie 

Střední Asie 

Arabské státy 

 

 

Opakování 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty: Chebská pánev 

 

 



205 

 

 

 

Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací předmět:  Zeměpis 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

Z-9-3-01 

Z-9-3-02 

 

 

 

Z-9-3-03 

 

Z-9-3-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-9-4-06 

 

- určí absolutní geografickou polohu České republiky  

- vyhodnotí relativní geografickou polohu České republiky podle     

  různých kritérií 

 

 

- porovná rozlohu České republiky s rozlohou vybraných států světa a s    

  rozlohou sousedních států 

- popíše s pomocí obecně zeměpisných a tematických map vznik a vývoj     

  reliéfu, určí a vyhledá horopisné celky, charakterizuje podnebí,     

  vodstvo, půdy,  rostlinstvo a živočišstvo 

- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a CHKO a pochopí jejich    

  důležitost 

 

 

- provede regionalizaci v jednotlivých  oblastech, vytyčí  společné znaky   

  daného regionu, provede porovnání  jednotlivých regionů  

- vyhledá hlavní soustředění osídlení a hospodářských činností  

- v jednotlivých světadílech, v regionech a modelových státech, popíše a   

  porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a zvažuje  

  souvislost s přírodními poměry 

- vyhledá na mapě nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu 

 

 

- zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky, a vytvoří 

  si celkový náhled na geografické učivo 

Evropa 

- fyzickogeografická sféra 

- socioekonomická sféra 

 

 

Obecný zeměpis Evropy 

poloha, rozloha, členitost pobřeží, 

povrch, podnebí, vodstvo, 

rostlinstvo, živočišstvo, přírodní 

zdroje, 

obyvatelstvo a hospodářství  

 

 

 

 

 

 

Politický zeměpis Evropy 

Rusko - celková charakteristika 

            - oblasti 

Východní Evropa 

Jihovýchodní Evropa 

Jižní Evropa 

Západní Evropa 

Severní Evropa 

Střední Evropa: 

Evropská unie – shrnutí 

Opakování 

EV –  vztah člověka k prostředí 

EGS –jsme Evropané 

 

 

 

Př- vliv osídlení na krajinu, obživa 

obyvatelstva, produkty rostlinné a 

živočišné výroby, suroviny pro textilní 

a potravinářský průmysl,  hlad, HIV 

D- urbanizace, průmyslová revoluce – 

významné technické objevy, 

průmyslový pokrok,  význam 

objevných plaveb, obchod s cizími 

zeměmi v minulosti, rozvoj služeb, 

kláštery a univerzity jako centra 

vzdělanosti v minulosti 

 

Ov – lidská práva, pokrok lidstva, 

šetření surovinami, bezpečnost 

dopravy, význam vzdělání pro 

člověka, zdravý životní styl 

Rv- rozdílné podmínky života lidí  

Cj – základní konverzační témata, 

pozdrav v cizích jazycích, zdroj 

informací 

Ch – využití nerostných surovin, 

chemický průmysl, petrochemie, 

složení výfukových plynů, 

katalyzátory 

F – typy elektráren,  rychlost 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

dopravních prostředků 

Z-9-6-01 -  vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách  největší a nejmenší  

   soustředění  obyvatelstva v České republice 

-  vyhledá na mapách největší a  nejvýznamnější sídla v České  

   republice a určí jejich lokalizační faktory 

 - srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu a struktuře   

   obyvatelstva České republiky se sousedními státy 

 

- vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své obce,  

   zpracovává je, vyhodnocuje a pokouší se o prognózu dalšího  

   vývoje 

Česká republika 

poloha  

rozloha 

členitost povrchu 

přírodní poměry 

EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

EGS –Evropa nás zajímá 

Př – geologická stavba, ochrana 

přírody 

M – porovnávání rozlohy 

F – atmosférické prvky 

 

 

Z-9-6-02 

 

- rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění a perspektivu 

  hospodářských aktivit v České republice  

- hospodářství České republiky charakterizuje po jednotlivých oblastech:  

  průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby, cestovní ruch, zahraniční  

  obchod 

- zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé republiky 

 

Rozmístění obyvatelstva a sídelní 

poměry České republiky 

Český jazyk – nářečí 

M – hustota obyv. 

Př- vliv osídlení na krajinu 

D - vznik prvních měst, vývoj 

urbanizace 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

Z-9-6-03 - lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a administrativní celky    

  v Česku  

- charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti, kulturní  

zajímavosti jednotlivých regionů a porovnává jejich hospodářskou  

funkci a vyspělost 

Rozmístění hospodářských činností 

České republiky 

EV –lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Ch – využití nerostných surovin, 

chemický průmysl, petrochemie 

D – historie průmyslu 

Př- obživa obyvatelstva, produkty 

rostlinné a živočišné výroby, fosilní 

paliva, suroviny pro textilní a 

potravinářský průmysl, 

F – typy elektráren 

Z-9-6-04 - zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci 

- popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury  místního regionu a jejich možné perspektivy 

- pracuje aktivně s turistickou mapou  místního regionu 

Kraje (regiony)  České republiky EV – vztah člověka k prostředí 

 

D – historie regionů 

Ch – průmysl regionů 

Čj – významné osobnosti 

M – práce s daty 

Př - krajina, stav přírody 

 

Z-9-6-05 - zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky, a vytvoří si 

celkový náhled na geografické učivo 

 Náš region EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

EGS – Objevujeme Evropu a svět 

D – historie regionu 

Ch – průmysl regionu 

Čj – významné osobnosti 

M – práce s daty 

 

Projekt - Slavkovský les, 

              - Krušné hory 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a příroda 

Vyučovací předmět:  Zeměpis 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

Z-9-4-01 

 

 

Z-9-4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

- pracuje aktivně s tematickými mapami obsahujícími informace o  

  obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém  

  měřítku 

- rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory sídel a  

  hospodářských aktivit na konkrétních regionálních příkladech 

- orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, vyhodnocuje aktuální   

  demografické ukazatele 

- popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, náboženství, lidských   

  sídel, nejvýznamnějších aglomerací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Globální zeměpis obyvatelstva 

 společenské, sídelní poměry 

současného světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – lidská populace, lidské rasy, 

podmínky života na Zemi, vliv 

osídlení na krajinu, obživa 

obyvatelstva, produkty rostlinné a 

živočišné výroby, fosilní paliva, 

suroviny pro textilní a potravinářský 

průmysl, podvýživa, hla, HIV 

D – nejstarší osídlené oblasti, 

zvyšování tempa růstu obyvatelstva od 

19. st. – demografická revoluce, vznik 

prvních měst, vývoj urbanizace, 

průmyslová revoluce – významné 

technické objevy, průmyslový pokrok,  

význam zemědělství v historii, vývoj 

dopravy, význam objevných plaveb, 

obchod s cizími zeměmi v minulosti, 

rozvoj služeb, kláštery a univerzity 

jako centra vzdělanosti v minulosti 

Ov – lidská práva, pokrok lidstva, 

konzumní způsob života, šetření 

surovinami, bezpečnost dopravy, 

význam vzdělání pro člověka, volba 

povolání, zdravý životní styl 

Rv- rozdílné podmínky života lidí 

v různých částech světa – city x slum 

Cj – základní konverzační témata, 

pozdrav v cizích jazycích, zdroj 

informací 

 

M – rozbor grafů, kartogramů, 

porovnávání čísel, určování hustoty 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-9-3-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- určí a vyhledá hlavní oblasti   světového hospodářství 

- porovnává a lokalizuje na mapách hlavní (jádrové) a vedlejší (periferní)   

  oblasti  světového hospodářství 

- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu 

- uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle stupně rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globální hospodářský zeměpis 
hospodářské poměry současného 

světa 

zalidnění, průměrné hodnoty, jednotky 

plochy 

Ch – chemizace v zemědělství – vliv 

na přírodu, kvalitu potravin – 

vitamíny, využití nerostných surovin, 

chemický průmysl, petrochemie, 

složení výfukových plynů, 

katalyzátory 

Pč – suroviny pro přípravu pokrmů 

 

MKV – kulturní diferenciace 

EV – vztah člověka k prostředí 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

Z-9-3-04 - orientuje se na politické mapě světa 

- uvede aktuální počet států současného světa, vyhledá na politické  

  mapě světa nově vzniklé státy 

- rozlišuje a porovnává státy světa podle zeměpisné polohy, počtu  

  obyvatelstva, hlediska svrchovanosti, 

- státního zřízení a formy vlády, správního členění 

- uvádí příklady různé míry demokracie ve světě 

- lokalizuje aktuální příklady politických,  národnostních a náboženských  

  konfliktů ve světě 

- uvede příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a   

  hospodářských seskupení 

- vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje o možných  

  důsledcích a hledá řešení 

Politický zeměpis 

státy světa, 

hlavní mezinárodní politické, 

bezpečnostní a hospodářské 

organizace a seskupení 

globální problémy současného světa 

 

M – zpracování statistických  údajů 

Ov- státní zřízení, forma vlády, 

principy demokracie, náboženství, 

národnostní menšiny, příčiny válek, 

možnosti řešení konfliktů, 

mezinárodní spolupráce 

D – vznik států v minulosti, vývoj 

počtu států 

Př – vliv přírodních podmínek na 

osídlení 

Cj – zdroj informací 

VDO – principy demokracie s formy 

vlády a způsobu rozhodování 

MKV – princip sociálního smíru a 

solidarity 

EGS – objevujeme Evropu a svět 

 

 

   Př – podvýživa, hlad, AIDS, kyselé 

deště, oteplování, ekologické 

katastrofy, rozšiřování pouští, 

vyčerpatelné nerostné suroviny, 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

kácení tropických deštných lesů, 

fotosyntéza 

Ch – skleníkový efekt, kyselé deště, 

složení atmosféry, ozón, oteplování, 

výfukové plyny, ropné havárie, 

nerostné suroviny, jiné zdroje energie, 

pitná voda – znečištění 

D – rozvoj společnosti, změny krajiny, 

života lidí v průběhu času 

F – alternativní zdroje energie, rozvoj 

techniky 

Ov – mezinárodní spolupráce, pokrok 

lidstva, šetření surovinami 

EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

Z-9-5-01 

 

 

 

 

Z-9-5-02 

 

 

 

 

 

Z-9-5-03 

- rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních krajin, uvede   

  konkrétní příklady  

- posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů a vzájemný  

- vztah mezi přírodou a lidskou společností na krajinu a na životní  

  prostředí 

- zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy lidské společnosti působí   

  dlouhodobě v prostoru a v čase na krajinu a životní prostředí, uvede  

  kladné a záporné příklady 

- zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a životního prostředí na  

  lokální i globální úrovni 

- navrhne možná řešení problematiky životního prostředí 

- provede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 

- porozumí pojmům ekologie, trvale udržitelný rozvoj 

 

 

Krajina 

krajina – prostředí, typy krajin 

společenské a hospodářské vlivy na 

krajinu a na životní prostředí 

 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

Př – životní prostředí, ekologie, vliv 

prostředí na zdraví lidí, život 

v přírodní a kulturní krajině 

 

 

Z-9-7-01 

Z-9-7-02 

 

Z-9-7-03 

- ovládá základy topografie a orientace v terénu 

- využívá aktivně  mapy, atlasy, cestovní průvodce, pracuje s internetem   

  a s dalšími materiály při vyhledávání  informací  

- aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

Cvičení a pozorování v terénu 

v místní krajině – orientační body, 

pomůcky a přístroje, světové strany, 

pohyb podle mapy a azimutu, odhad 

vzdáleností a výšek objektů, 

panoramatické náčrtky, schématické 

M –měřítko, poměr 

CH – živelné pohromy, chemické 

složení bojových plynů 

Př – příroda v místní krajině – stav, 

ochrana, ohrožení zdraví a života 

člověka 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

náčrtky pochodové osy 

ochrana člověka při ohrožení zdraví a 

života – živelné pohromy, opatření, 

chování a jednání při nebezpečí  

 

 

Vv – náčrtky, plánky 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 - zopakuje si probírané učivo, 

- systematicky si utřídí poznatky, a vytvoří si celkový náhled na  

geografické učivo 

Opakování geografického učiva na 

základní škole 

Projekt - Slavkovský les 

              - Krušné hory 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu - 1.stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací  předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících následovně: 

1. ročník – 1 hodina týdně 

2. ročník – 1 hodina týdně 

3. ročník – 1 hodina týdně 

4. ročník – 1 hodina týdně 

5. ročník – 1 hodina týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v předmětu hudební výchova směřuje k: 

- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace  

- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o 

subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot  

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu 

přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností  

- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 

emocionálního života  

- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů  k  jevům a vztahům 

v mnohotvárném světě  

 

Vyučovací předmět hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura,  

vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí: 

 vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 

 instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 

 hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 

 poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 

 

Organizace -  žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

 

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

- skupinové vyučování 

- samostatná práce 

- poslech 
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- zpěv 

 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: MDV, OSV 

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

-      vedeme žáky  k intonačně čistému a rytmicky přesnému zpěvu v jednohlase na základě svých dispozic 

- vedeme  žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- umožňujeme každému žáku zažít úspěch 

- podporujeme u žáků samostatnost a tvořivost 

- individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 

 

Kompetence k řešení problémů 
- učíme žáky nebát se problémů 

- učíme žáky rozlišovat jednotlivé kvality tónů, rozpoznávat výrazné tempové dynamické změny v proudu znějící hudby 

- učíme žáky rozpoznávat v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odlišit hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální 

- vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání 

 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 

- umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

- v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k využívání hudebních nástrojů k doprovodné hře, k vyjadřování tanečním pohybem hudební nálady 

- vedeme žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů 

-  vedeme  žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 

- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 

Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky k rytmizaci a melodizaci jednoduchých textů, improvizaci v rámci nejjednodušších hudebních forem 

- učíme žáky reagovat pohybem na znějící hudbu, vyjadřovat pohybem metrum, dynamiku, směr melodie 

- zajímáme se o náměty, názory, zkušenosti žáků 

-  vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence sociální a personální 

 

- vedeme žáky ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 

-  vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník:    1. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV–3-1-01 - Zpívá vybrané písně v rozsahu kvinty 

- Zpívá vázaně, správně dýchá a intonuje. 

- Při zpěvu dodržuje správné držení těla, zpívá uvolněně, správně 

vyslovuje 

Vokální činnosti 

Zpěv lidových a umělých písní 

v přiměřeném rozsahu. 

Intonační cvičení. 

Hudební rytmus 

 

HV-3-1-02 - Rytmizuje říkadla Rytmizace, melodizace –  hudební hry 

(ozvěna otázka – odpověď) 

 

HV-3-1-03 - Doprovází spolužáky rytmicky, hraje jednoduchý doprovod při 

mezihrách. 

Hra na hudební nástroje: doprovod na 

rytmické nástroje. 

 

HV-3-1-04 - Pohybuje se podle hudby, vyjadřuje melodii, tempo, dynamiku, 

metrum 

- Podle hudebních podnětů střídá různé pohybové prvky. 

- Reprodukuje pohyby při tanci a pohybových hrách 

 Pohybové vyjádření znějící hudby: 

pochod podle hudebního doprovodu, 

pohyb podle hudby na místě, vpřed, 

vzad, pohybové vyjádření vlastností 

tónu, tempa, poskočný krok, držení 

rukou při tanečním pohybu. Orientace 

v prostoru: pohybové hry s říkadly a 

dětskými popěvky 

 

HV-3-1-05 - Rozlišuje hudebně protikladné melodické části 

- Reaguje pohybem na výrazné tempové a dynamické změny. 

Kvality tónů – délka, síla , barva, 

výška 

 

 

HV-3-1-06 - Aktivně vnímá jednoduchou skladbu. 

- Rozlišuje barvu zvuku vybraných hudebních nástrojů. 

 Hudba vokální a instrumentální: zvuk 

hudebních nástrojů, zobcová flétna, 

klavír, housle, kytara , poslech 

dětského sboru, emocionální zážitek z 

hudby 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník:    2. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-3-1-01 - Vokálně interpretuje vybrané skladby ve 2/4, ¾, 4/4 taktu.  

- Zpívá vázaně, správně dýchá a intonuje. 

- Zpívá uvolněně a správně vyslovuje. 

- Dosahuje jednotné hlasové polohy celé třídy. 

 

Zpěv lidových a umělých písní 

přiměřeného rozsahu Intonační 

cvičení, hudební rytmus. 

 

HV-3-1-02 - Rytmizuje říkadla, jednoduché texty. Rytmizace, melodizace.  

HV-3-1-03 - Reprodukuje motivy, témata jednoduchých skladbiček pomocí 

jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. 

Instrumentální činnosti- hra na 

hudební nástroje – reprodukce motivů, 

témat, jednoduchých skladbiček. 

Hudební doprovod. 

 

HV-3-1-04 - Taktuje. 

- Pohybuje se podle znějící hudby. 

- Hrou na tělo reaguje na tempové a dynamické změny. 

- Reprodukuje pohyby při tanci a pohybových hrách. 

Pohybové činnosti – taktování, 

pohybový doprovod znějící hudby – 

taneční hry, lid. tance. Pohybové 

vyjádření hudby. Pantomima. 

 

HV-3-1-05 - Aktivně vnímá a rozlišuje kvality tónů. 

- Reaguje pohybem na výrazné tempové a dynamické změny. 

Kvality tónů – délka, díla, barva, 

výška.  

 

HV-3-1-06 - Rozlišuje barvu zvuku u vybraných hudebních nástrojů. 

- Rozlišuje hudbu vokální a instrumentální. 

Hudba vokální, instrumentální, lidský 

hlas a hudební nástroj. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník:    3. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-3-1-01 - Zpívá vybrané lidové a umělé písně v 2/4, ¾, 4/4 taktu. 

- Rozvíjí hlavový tón. 

- Rozšiřuje hlasový rozsah. 

- Při zpěvu správně vyslovuje a dodržuje správné držení těla. 

 

Vokální činnosti – pěvecký a mluvní 

projev, hudební rytmus, dvojhlas a 

vícehlas, intonace 

 

HV- 3-1-02 - Tvořivě obměňuje rytmické a melodické motivy v hudebním 

dialogu (hra na ozvěnu, hra na tělo). 

Hudební rytmus, intonace, hudební 

improvizace. Rytmizace, melodizace a 

stylizace – hudební hry. 

 

HV-3-1-03 - Hrou na dětské hudební nástroje doplňuje a doprovází zpěv. 

- Tvořivě obměňuje rytmické a melodické motivy v hudebním 

dialogu. 

Instrumentální činnosti – hra na 

hudební nástroje – rytmizace, 

melodizace a stylizace, hudební 

improvizace.  

 

HV-3-1-04 - Taktuje. 

- Pohybuje se podle znějící hudby, využívá tanečních kroků. 

- Hrou na tělo vyjadřuje dynamické a tempové rozdíly. 

Pohybové činnosti – taktování, 

pohybový doprovod, pohybové 

vyjádření hudby, reakce na změny 

v hudbě, orientace v prostoru. 

 

HV-3-1-05 - Rozpozná hudebně protikladné melodické, rytmické části. 

- Rozlišuje kvality tónů. 

Kvality tónů – délka, díla, barva, 

výška. Hudební výrazové prostředky. 

Hudební styly, žánry, hudební formy. 

 

HV-3-1-06 - Rozlišuje zvuk u různých hudebních nástrojů. 

- Rozlišuje hudbu vokální a instrumentální. 

Hudba vokální, instrumentální, lidský 

hlas a hudební nástroj. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-5-1-01 - Rozvíjí pěvecké dovednosti. 

-  Prohlubuje čistotu intonace. 

- Rozvíjí hlavový tón. 

- Zpívá s porozuměním. 

- Zpívá dvojhlasý kánon. 

- Hospodárně dýchá a správně vyslovuje. 

- Zpívá lidové i umělé písně. 

 Pěvecký a mluvní projev Intonační 

cvičení Dýchání, pěvecké dělení slov, 

počátky jednoduchého dvojhlasu. 

 

HV-5-1-02 - Vokálně interpretuje jednoduché i náročnější písně. 

- Vytleskává jednoduchý rytmus. 

- Taktuje ve 2/4, ¾ taktu. 

- Písně doprovází hrou na rytmické nástroje a tancem 

Pěvecký a mluvní projev Zpěv 

lidových a umělých písní přiměřeného 

rozsahu Jednoduchý kánon  Pohybový 

doprovod znějící hudby Pohybové 

vyjádření hudby a reakce na změny v 

proudu znějící hudby 

 

HV-5-1-03 - Zvládá vybrané melodické a rytmické útvary. 

- Doprovází jednoduché skladby na rytmické či melodické 

nástroje Orffova instrumentáře (flétnu). 

Rytmizace, melodizace, 

stylizace.Rytmické doprovody ve 2/4, 

3/4 taktu Ostinátní doprovod zpěvu 

spolužáků Předehra, mezihra, dohra 

Hra nástroji Orffova instrumentáře 

(interpretace těžkých a lehkých dob v 

dvou, tří a čtyřdobém taktu) 

 

HV-5-1-04 - Soustředí se na poslech skladeb. 

- Seznamuje se s hudebními styly a žánry. 

Hudba vokální, instrumentální. 

Hudební nástroje (zvuk, barva) 

Hudební styly a žánry (skladby)  

 

HV-5-1-05 - Hraje jednoduchý doprovod. 

- Vytváří předehry, mezihry, dohry. 

Hra na hudební nástroje Rytmizace, 

melodizace a stylizace. Otázka a 

odpověď 

 

HV-5-1-06 

 

 

 

 

 

- Rozezná ve skladbě melodii. 

- Sleduje výraz a náladu skladby. 

 

 

 

 

Hudební výrazové prostředky a 

hudební prvky s výrazným 

sémantickým nábojem (rozpoznávání 

tempa a rytmu,  zvukomalba a jejich 

změny v hudebním proudu) 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

HV-5-1-07 

 

- Pohybem ztvárňuje hudbu, reaguje gesty pohybem, tancem. 

- Doprovází zpěv tancem. 

- Pohybem vyjadřuje dvoudobý, třídobý takt. 

 

Taktování Pohybové vyjádření hudby 

Pohybový doprovod hudby (dvoudobá 

chůze a tanec, přísuvný krok). 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-5-1-01 - Rozvíjí intonační a pěvecké dovednosti. 

- Rozvíjí hlavový tón do počátku dvoučárkované oktávy. 

- Hospodárně dýchá , správně frázuje. 

- Zpívá s dynamikou. 

- Zpívá jednoduché i náročnější písně. 

- Zpívá dvojhlasé i vícehlasé písně. 

 Pěvecký a mluvní projev Intonační 

cvičení Dýchání, pěvecké dělení slov, 

dvojhlas a vícehlas. Vázání tónů, 

upevňování vokálních dovedností, 

střídavý dech 

 

HV-5-1-02 - Interpretuje jednoduché i náročnější skladby. 

- Zpívá jednohlasé i vícehlasé písně. 

- Vytleskává rytmus písní. 

- Taktuje ve 2/4, ¾, 4/4 taktu. 

- Melodii, píseň doprovází hrou, tancem. 

- Pracuje s notami v jednočárkované oktávě. 

Pěvecký a mluvní projev Zpěv 

lidových a umělých písní přiměřeného 

rozsahu Jednoduchý kánon Lidový 

dvojhlas, zpěv české hymny Grafický 

záznam melodie Pohybový doprovod 

znějící hudby Pohybové vyjádření 

hudby a reakce na změny v proudu 

znějící hudby 

 

HV-5-1-03 - Zvládá vybrané melodické a rytmické útvary. 

- Hraje jednoduché skladbičky na rytmické či melodické nástroje 

Orffova instrumentáře (flétnu). 

- Doprovází zpěv. 

 

Rytmizace, melodizace, stylizace, 

hudební improvizace Rytmické 

doprovody ve 2/4, 3/4 taktu Ostinátní 

doprovod zpěvu spolužáků Předehra, 

mezihra, dohra Hra nástroji Orffova 

instrumentáře (interpretace těžkých a 

lehkých dob v dvou, tří a čtyřdobém 

taktu),  (hra na flétnu). 

 

HV-5-1-04 - Sleduje jednoduchou partituru. 

- Seznamuje se s hudebními styly, žánry a formami. 

Hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální (typy hlasů) 

Hudební nástroje (zvuk, barva) 

Hudební styly a žánry (skladby) 

Hudební skladatelé Hudební formy, 

melodie, doprovod, předvětí, závětí 

 

HV-5-1-05 - Sleduje jednoduchý doprovod, vytváří předehry, mezihry, 

dohry. 

- Improvizuje melodicko rytmickými nástroji Orffova 

instrumentáře. 

Hra na hudební nástroje Rytmizace, 

melodizace a stylizace Hudební 

improvizace Pentatonika Otázka a 

odpověď. 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-5-1-06 

 

 

 

 

 

 

 

HV-5-1-07 

- Soustředí se na poslech skladeb. 

- Rozezná melodii. 

- Emocionálně prožívá gradaci a uklidnění. 

- Sleduje náladu a výraz skladeb. 

 

 

 

 

- Reaguje na hudbu pohybem, tancem, gesty. 

- Vyhledává v písních výrazné rytmické útvary vhodné 

k tanečnímu ztvárnění. 

- Zpěv obohacuje tancem, pohybovými prvky. 

- Pohybem vyjadřuje dvoudobý, třídobý, čtyřdobý takt. 

Hudební výrazové prostředky a 

hudební prvky s výrazným 

sémantickým nábojem (rozpoznávání 

tempa a rytmu, harmonie, kontrast, 

gradace, zvukomalba a jejich změny v 

hudebním proudu) 

 

 

 

 Pohybové vyjádření hudby Pohybový 

doprovod hudby (dvoudobá chůze a 

tanec, přísuvný krok, pohybové 

vyjádření melodie, kroky se 

zhoupnutím ve 3/4 taktu, pohybové 

prvky-menuet, mazurka, polka, valčík, 

country tance) 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu - 2.stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět   

v 6 – 9.. ročníku             1 hodina týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu hudební výchova směřuje k : 

-  vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím  vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit 

-  chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace 

-  získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti 

-  pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností 

-  rozvoji žákovy celkové hudebnosti 

 

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

- skupinové vyučování 

- samostatná práce 

- poslech 

- zpěv 

- krátkodobé projekty 

Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. 

 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: EGS, OSV  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
- učíme žáky získané znalosti propojují do souvislostí 

- vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

- vedeme žáky k používání odborné terminologie 

- vedeme žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

- učíme žáky využívat vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

 

Kompetence k řešení problémů 

- učíme žáka na základě individuální hudební vyspělosti postihovat z hudebního proudu znějící skladby významné  sémantické prvky, srovnávat je, slovně 

charakterizovat, hledat spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané  hudebním dílem 

        -      učíme žáky samostatně a kriticky přemýšlet 

        -     předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů  
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- vedeme žáky ke správným  způsobům řešení problémů 

- učíme žáka s chybou  pracovat jako s příležitostí, jak ukázat cestu  ke správnému řešení 

 

Kompetence komunikativní 

- učíme žáka při práci ve skupině vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 

- zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- zajímáme se o náměty a názory žáků 

 

Kompetence sociální a personální 
        -    učíme žáky efektivní spolupráci, respektování názorů jiných 

- učíme žáky objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, chápat odlišné kvality svých spolužáků 

- učíme žáky respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

- vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence občanské 

- učíme žáky respektovat názor druhých 

- učíme žáky chránit a oceňovat naše kulturní tradice 

- vedeme žáky k aktivnímu se zapojení do kulturního dění 

- vytváříme prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění 

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 

Kompetence pracovní 

- při samostatné práci vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržování vymezených pravidel  

- vedeme žáky k vytvoření si pozitivního vztahu k hudebním činnostem 

- vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-9-1-01 -  Manipuluje s hudebním materiálem. VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI POSLECHOVÉ 

ČINNOSTI 

 

HV-9-1-02 -  Vokálně interpretuje vybrané písně a skladbičky. 

-  Zpívá hlavovým i prsním tónem .  

- Rozšiřuje hlasový rozsah (g-e2). 

- Používá střídavý, dech a prodlužuje výdech, dýchá v pauze 

mezi frázemi . 

- Vyslovuje samohlásky na konci slov, zpívá vázaně. 

- Dělí pěvecky slova, frázuje melodii, zřetelně artikuluje. 

- Zpívá jednoduchý lidový dvojhlas - Intonuje volné nástupy 

durové stupnice. 

- Vyjadřuje vlastní postoj k písním a vokálním skladbám . 

Pěvecký a mluvní projev: Rozšiřování 

hlasového rozsahu, Hlasová hygiena 

Vícehlasý a jednohlasý zpěv, 

Intonace: Diatonické postupy v 

durových a mollových tóninách. 

Základní a odvozené tóny (posuvky, 

předznamenání, odrážka) Stupnice 

durové, půltón, celý tón. Hudební 

rytmus: Odhalování vzájemných 

souvislostí rytmu řeči a hudby, 

využívání rytmu při vokálním projevu 

Orientace v notovém záznamu vokální 

skladby: Notový zápis jako opora při 

realizaci písně či vokální skladby 

Rozvoj hudebního sluchu. Notopis v 

rozsahu tónů g-g2.Vnímání vlastního 

vokálního projevu a vokálního projevu 

ostatních. 

 

HV-9-1-03 - Hraje na nástroje Orffova instrumentáře. 

- Hraje rytmická i melodická ostinata, prodlevy. 

- Ztvárňuje rytmické útvary hrou na tělo.  

- Improvizuje pomocí hry „na otázku a odpověď“.  

- Hraje a tvoří doprovody k písni pomocí dudácké kvinty. 

Nástrojová reprodukce melodií, 

motivků, témat, písní a jednoduchých 

rytmických skladeb s využitím 

nástrojů Orffova instrumentáře  
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-9-1-04 - Vokálně interpretuje vybrané písně a skladbičky. 

- Vokálně interpretuje lidové písně a umělé skladby různých 

žánrů 

Pěvecký projev písně  

HV-9-1-05 - Pohybově ztvárňuje hudbu a reaguje na ni pomocí pohybu, 

tance a gest. 

- Pozoruje odlišnosti v tancích různých stylových období (lidové 

tance, společenské tance, moderní tance) . 

- Provádí taneční krok u vybraného tance. 

- Vyjadřuje charakter hudby a emocionální zážitek z ní pohybem. 

Pohybový doprovod znějící hudby: 

Taktování, taneční krok, návrh 

pohybového ztvárnění Pohybové 

reakce na změnu v proudu znějící 

hudby. 

 

HV-9-1-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV-9-1-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV-9-1-08 

- Aktivně vnímá znějící hudbu, analyzuje ji a interpretuje význam 

hudebního díla. 

- Zkoumá vzájemné podněty a vztahy mezi hudbou lidovou a 

vážnou, jazzem a vážnou hudbou. 

- Analyzuje hudebně výrazové prostředky. 

- Zkoumá vzájemný vztah mezi autorem díla, interpretem a 

posluchačem díla. 

- Rozeznává jednotlivé hudební nástroje v hudebním díle. 

 

 

 

 

- Aktivně vnímá znějící hudbu, analyzuje ji a interpretuje význam 

hudebního díla. 

- Třídí získané informace, vyvozuje závěry a zaujímá postoje k 

ověřeným kulturním hodnotám . 

- Tvoří referáty na zadaná témata. 

- Hodnotí poslechové skladby a vytváří soudy o estetické kvalitě, 

argumentuje a obhajuje své stanovisko. 

- Uvědomuje si společenský význam stěžejních hudebních děl 

jakožto součásti kulturní vzdělanosti. 

 

 

- Aktivně vnímá znějící hudbu, analyzuje ji a interpretuje význam 

hudebního díla. 

- Uvědomuje si blízkost spojení hudby a textu jakožto prostředku 

umělecké a jazykové komunikace. 

 

Postihování hudebně výrazových 

prostředků, sémantických prvků 

užitých ve skladbě a jejich význam 

pro pochopení hudebního díla 

Nástrojová obsazení, hudební soubory. 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební dílo a jeho autor: Hudební 

skladba v kontextu s jinými hudebními 

i nehudebními díly, dobou vzniku, 

životem autora, vlastními 

zkušenostmi. 

 

 

 

 

 

 

Interpretace znějící hudby: Slovní 

charakterizování sémanticky jasného 

hudebního díla. 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-9-1-01 -  Manipuluje s hudebním materiálem VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI POSLECHOVÉ 

ČINNOSTI 

 

HV-9-1-02 - Vokálně interpretuje vybrané písně a skladbičky. 

- Pracuje s hlasem - měkce nasazuje tón ,upevňuje hlasovou 

techniku v rozsahu g-e2 (vokalizuje, artikuluje). 

-  Zpívá jednoduchý lidový dvojhlas. 

- Vyjadřuje vlastní postoj k písním a vokálním skladbám. 

 

Pěvecký a mluvní projev: Upevnění 

přirozeného a legatového zpěvu (zpěv 

cantabile), Náprava hlasové 

nedostatečnosti (křičení, nezvučnost, 

polykání koncovek, nesrozumitelnost, 

transpozice při mutaci), Jednohlasý 

zpěv Reflexe vokálního projevu: 

Poučení o lidském hlase, Hygiena, 

mutace Intonace: Mollová tónina 

Hudební rytmus: Odhalování 

vzájemných souvislostí rytmu řeči a 

hudby, využívání rytmu při vokálním 

projevu, Orientace v notovém 

záznamu Rozvoj hudebního sluchu a 

hudební představivosti: Práce s 

notovým materiálem ve vokálních a 

instrumentálních činnostech 

 

HV-9-1-03 - Hraje na rytmické nástroje Orffova instrumentáře. 

- Hraje rytmická ostinata, prodlevy. 

- Ztvárňuje rytmické útvary hrou na tělo. 

- Imituje rytmické ozvěny při rytmizaci slov. 

Hra na rytmické nástroje Orffova 

instrumentáře: Realizace rytmické 

partitury při doprovodu vokální písně 

či skladbičky. Záznam hudby: 

Hudební nosiče, notační programy. 

 

HV-9-1-04 - Aktivně vnímá znějící hudbu . 

- Porovnává a rozlišuje hudbu polyfonní a homofonní . 

- Vokálně interpretuje vybrané písně a umělé skladby různých 

žánrů 

Orientace v hudebním prostoru a 

analýza hudební skladby: Vokální 

polyfonie, kánon, Instrumentální 

polyfonie, Kanonické písně. 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-9-1-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV-9-1-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV-9-1-08 

- Aktivně vnímá znějící hudbu, analyzuje ji a interpretuje význam 

hudebního díla. 

- Zkoumá formální strukturu hudebního díla. 

- Analyzuje hudebně výrazové prostředky užité v hudebním díle. 

- Srovnává proměnlivost hudebních forem v čase. 

- Sestavuje referáty na zadaná témata. 

- Hodnotí poslechové skladby a vytváří soudy o estetické kvalitě, 

argumentuje a obhajuje své stanovisko. 

- Uvědomuje si společenský význam stěžejních hudebních děl 

.jakožto součást vlastní kulturní vzdělanosti. 

- Nabývá povědomí o evropském kulturním dědictví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aktivně vnímá znějící hudbu, 

- Analyzuje ji a interpretuje význam hudebního díla. 

- Třídí získané informace. 

- Hodnotí poslechové skladby a vytváří soudy o estetické kvalitě, 

argumentuje a obhajuje své stanovisko 

- Uvědomuje si společenský význam stěžejních hudebních děl. 

 

 

 

- Aktivně vnímá znějící hudbu, analyzuje ji a interpretuje význam 

hudebního díla –  

- Uvědomuje si specifika interpretačního umění. 

- Oceňuje nástrojovou virtuozitu.  

Orientace v hudebním prostoru a 

analýza skladby: Postihování hudebně 

výrazových prostředků, sémantických 

prvků užitých ve skladbě (kontrast v 

hudbě, dynamika, tempo, metrum, 

pohyb melodie, gradace, forma, 

dušemalba, zvukomalba) a jejich 

význam pro pochopení hudebního díla 

Hudební dílo a jeho autor: Hudební 

skladba v kontextu s jinými hudebními 

i nehudebními díly, dobou vzniku, 

životem autora, vlastními zkušenostmi 

Interpretace znějící hudby: Slovní 

charakterizování hudebního díla 

(časové zařazení, o autorovi, o 

dušemalbě, formě aj.) vytváření 

vlastních soudů . 

 

 

 

Hudební dílo a jeho autor: Hudební 

skladba v kontextu s jinými hudebními 

i nehudebními díly, dobou vzniku, 

životem autora, vlastními zkušenostmi 

 

 

 

 

 

Interpretace znějící hudby: Vytváření 

vlastních soudů a preferencí k pojmům 

virtuozita, epigonství, hudba jako 

kulisa, drogy a populární hudba 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-9-1-01 - Manipuluje s hudebním materiálem podle svých individuálních 

schopností a hudebních předpokladů. 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI POSLECHOVÉ 

ČINNOSTI 

 

HV-9-1-02 - Vokálně interpretuje , pracuje s hlasem . 

- Pracuje s hlasem v době mutace, uplatňuje dechovou techniku a 

hlasovou hygienu. 

- Zpívá jednohlas, jednoduchý lidový dvojhlas, dle svých 

individuálních schopností držený třetí hlas, kanonický vícehlas. 

- Pracuje aktivně s grafickým záznamem písně i jednoduché 

skladby. 

- Dokáže zhodnotit a ocenit vokální projev druhého. 

Upevňování již osvojených pěveckých 

dovedností hlasových, intonačních, 

rytmických Intonačně čistý jednohlasý 

zpěv Melodizace a rytmizace krátkých 

textů Intonace s oporou grafického 

zápisu v durových i mollových 

tóninách, základní intervaly. Hudební 

rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4, 

4/4, 3/8, 6/8 taktu Záznam vokální 

hudby, její melodie i rytmus Grafický 

notový zápis jako opora při realizaci 

písně či skladby Hlasová hygiena v 

době mutace 

 

HV-9-1-03 - Hraje na rytmické nástroje Orffova instrumentáře. 

- Rytmizuje dle svých schopností. 

- Ztvárňuje rytmické útvary hrou na tělo. 

Hra na rytmické i melodické nástroje, 

realizace jednoduché instrumentální 

partiturky Záznam instrumentální 

skladby, čtení a zápis jednoduchého 

tématu Záznam hudby, hudební 

nosiče, notační programy. 

 

HV-9-1-04 - Interpretuje vybrané písně a umělé skladby různých žánrů Projev písně, skladby.  

HV-9-1-05 - Vyjadřuje pohybem charakter hudby, emocionální zážitek z ní. 

-  Správně vnímá a vyjadřuje rytmus taktováním. 

- Pozoruje odlišnosti v tancích různých slohových období, 

různých stylů a žánrů. 

Pohybové vyjádření hudby, 

taktováním, , takt dvoudobý, třídobý, 

čtyřdobý Pohybové hry Taneční hry 

ve spojení s vokálním projevem 

Základní tance různých slohových 

období Základní prvky moderních 

tanců 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-9-1-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV-9-1-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV-9-1-08 

- Aktivně vnímá znějící hudbu, analyzuje ji a interpretuje význam 

hudebního díla. 

- Analyzuje strukturu díla a užité výrazové prostředky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zkoumá, rozpoznává, srovnává a vyhodnocuje charakteristické 

znaky jednotlivých slohových období. 

-  Seznamuje se s významnými osobnostmi v oblasti hudby 

artificiální. 

- Vyhledává, zjišťuje základní hudební pojmy z oblasti hudebních 

dějin.  

- Samostatně zpracovává referáty na učitelem zadaná i zvolená 

témata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seznamuje se s hudbou různých období ve spojení s dalšími 

Orientace v hudebním prostoru a 

analýza skladby: Postihování hudebně 

výrazových prostředků, sémantických 

prvků užitých ve skladbě (kontrast v 

hudbě, dynamika, tempo, metrum, 

pohyb melodie, gradace, forma, 

dušemalba, zvukomalba) a jejich 

význam pro pochopení hudebního díla 

Hudební dílo a jeho autor: 

 

 

 

 

 

 

Hudba v plné šíři svého historického 

vývoje, světová i česká hudba od 

nejstarších památek po dnešní dobu 

Artificiální hudba, charakteristické 

znaky jednotlivých slohových období 

gotiky, renesance, baroka, klasicismu, 

romantismu a hudby 20. století 

Velikáni světové i české hudby Hudba 

lidová, národní, populár, dechová, 

jazzová, rocková, současné směry 

Vztahy v hudbě, člověk a hudební 

dílo, autor, interpret, posluchač Hudba 

a technika, hudební nástroje, 

elektronika, zvukový záznam hudby 

Slovní charakteristika hudebního díla, 

zařazení slohové, stylové Vytváření 

vlastních úsudků a preferencí 

 

 

 

 

 Významná hudební osobnost v 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

druhy umění, výtvarným, dramatickým, literárním, 

architekturou . 

- Vnímá hudební umění jako součást kulturní vzdělanosti . 

 

širokých souvislostech kulturních, 

historických, geografických 

Interpretace hudebního díla: Slovní 

charakterizování hudebního 

díla,vytváření vlastních soudů a 

preferencí 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

HV-9-1-01 - Manipuluje s hudebním materiálem podle svých individuálních 

schopností a hudebních předpokladů. 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI POSLECHOVÉ 

ČINNOSTI 

 

HV-9-1-02 - Vokálně interpretuje písně a jednoduché skladby, pracuje s 

hlasem . 

- Šetrně pracuje s hlasem v době mutace, uplatňuje dechovou 

techniku a hlasovou hygienu. 

- Zpívá jednohlas, jednoduchý lidový dvojhlas, dle svých 

individuálních schopností držený třetí hlas, kanonický vícehlas. 

- Pracuje aktivně s grafickým záznamem písně i jednoduché 

skladby. 

- Dokáže zhodnotit a ocenit vokální projev druhého. 

Upevňování již osvojených pěveckých 

dovedností hlasových, intonačních, 

rytmických Intonačně čistý jednohlasý 

zpěv Melodizace a rytmizace krátkých 

textů Intonace s oporou grafického 

zápisu v durových i mollových 

tóninách, základní intervaly, akordy. 

Hudební rytmus – realizace písní ve 

2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 taktu Záznam 

vokální hudby, její melodie i rytmus 

Grafický notový zápis jako opora při 

realizaci písně či skladby Hlasová 

hygiena v době mutace 

 

HV-9-1-03 - Hraje na rytmické nástroje Orffova instrumentáře. 

- Rytmizuje dle svých schopností. 

- Ztvárňuje rytmické útvary hrou na tělo. 

Hra na rytmické i melodické nástroje, 

realizace jednoduché instrumentální 

partiturky Záznam instrumentální 

skladby, čtení a zápis jednoduchého 

tématu Záznam hudby, hudební 

nosiče, notační programy. 

 

HV-9-1-04 - Interpretuje vybrané písně a umělé skladby různých žánrů Projev písně.  

HV-9-1-05 - Vyjadřuje pohybem charakter hudby, emocionální zážitek z ní. 

-  Správně vnímá a vyjadřuje rytmus taktováním . 

- Srovnává společné prvky a pozoruje odlišnosti v tancích 

různých slohových období, různých stylů a žánrů 

Pohybové vyjádření hudby, 

taktováním, , takt dvoudobý, třídobý, 

čtyřdobý Pohybové hry Taneční hry 

ve spojení s vokálním projevem 

Základní tance různých slohových 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

období Základní prvky moderních 

tanců 

HV-9-1-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV-9-1-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV-9-1-08 

- Aktivně vnímá znějící hudbu, analyzuje ji a interpretuje význam 

hudebního díla. 

- Analyzuje výrazové prostředky. 

- Analyzuje strukturu díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zkoumá, rozpoznává, srovnává a vyhodnocuje charakteristické 

znaky jednotlivých slohových období. 

- Zaujímá osobní postoje k předkládaným hudebním skladbám - 

Seznamuje se s významnými osobnostmi v oblasti hudby 

artificiální i nonartificiální . 

- Třídí  základní hudební pojmy z oblasti hudebních dějin. 

- Samostatně zpracovává referáty na učitelem zadaná i zvolená 

témata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientace v hudebním prostoru a 

analýza skladby: Postihování hudebně 

výrazových prostředků, sémantických 

prvků užitých ve skladbě (kontrast v 

hudbě, dynamika, tempo, metrum, 

pohyb melodie, gradace, forma, 

dušemalba, zvukomalba) a jejich 

význam pro pochopení hudebního díla 

Hudební dílo a jeho autor: 

 

 

 

 

Hudba v plné šíři svého historického 

vývoje, světová i česká hudba od 

nejstarších památek po dnešní dobu 

Artificiální hudba, charakteristické 

znaky jednotlivých slohových období 

gotiky, renesance, baroka, klasicismu, 

romantismu a hudby 20. století 

Velikáni světové i české hudby Vývoj 

hudby nonartificiální a její místo v 

životě člověka Hudba lidová, národní, 

populár, dechová, jazzová, rocková, 

současné směry Vztahy v hudbě, 

člověk a hudební dílo, autor, interpret, 

posluchač Hudba a technika, hudební 

nástroje, elektronika, zvukový záznam 

hudby Slovní charakteristika 

hudebního díla, zařazení slohové, 

stylové Vytváření vlastních úsudků a 

preferencí 

 

 

 

 



232 

 

 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- Seznamuje se s hudbou různých období ve spojení s dalšími 

druhy umění, výtvarným, dramatickým, literárním, 

architekturou . 

- Uvědomuje si blízkost spojení hudby a slova jako prostředku 

umělecké a jazykové komunikace. 

- Vnímá hudební umění jako součást kulturní vzdělanosti . 

- Nabývá povědomí o evropském kulturním dědictví. 

Projektového vyučování: Významná 

hudební osobnost v širokých 

souvislostech kulturních, historických, 

geografických Interpretace hudebního 

díla: Slovní charakterizování 

hudebního díla,vytváření vlastních 

soudů a preferencí 
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VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení: 
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku následovně: 

ročník -  1 hodina týdně 

ročník -  1 hodiny týdně 

ročník -  1 hodiny týdně 

ročník -  2 hodiny týdně 

ročník -  2 hodiny týdně 

    

Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání  v předmětu výtvarná výchova směřuje k : 

- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace  

- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o 

subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot  

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu 

přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností  

- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 

emocionálního života  

- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů  k  jevům a vztahům 

v mnohotvárném světě  

 

 Formy a metody práce 

- pracuje se s vizuálně obraznými znakovými systémy 

- rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity 

- přistupuje se k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace 

 

Ve vyučovacím předmětu se realizují okruhy průřezového tématu: OSV 

 

Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka 

Kompetence k učení 
-     vedeme žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality, k řešení výtvarných problémů 

-     vedeme  žáky k aktivnímu vizuálnímu obraznému vyjádření 

-     učíme žáky využívat poznatky v dalších výtvarných činnostech 

-     podporujeme u žáků samostatnost a tvořivost 
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-     učíme žáky vyhodnocovat jejich činnosti 

-     učíme žáky zaujímat a vyjadřovat svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

 

Kompetence k řešení problémů 
-  podporujeme  týmovou spolupráci při řešení problémů 

-  vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

- vedeme žáky k samostatné kombinaci vizuálně obrazných elementů k dosažení obrazných vyjádření 

- vedeme žáky k přemýšlení o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a k zaujímání k nim svého postoje 

-  vedeme žáky k tomu, aby využívali získaná poznání při vlastní tvorbě 

 

Kompetence komunikativní 
- žáci jsou vedeni k zapojování do diskuze 

- vedeme žáky k tomu, aby respektovali názory jiných 

- učíme žáky pojmenovávat vizuálně obrazné elementy, porovnávat je, umět ocenit vizuálně obrazná vyjádření 

- učitelé vedou žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti 

 

Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáky k tvořivé práci ve skupině 

- učitelé vedou žáky k ke kolegiální pomoci 

- učíme žáky respektovat různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu 

 

Kompetence pracovní 
- učíme žáky užívat samostatně vizuálně obrazné techniky 

- vedeme žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

- vedeme žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 

- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

- měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 

Kompetence občanské 
- učíme žáky chápat a respektovat estetické požadavky na životní prostředí 

- pomáháme žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 

- v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 

Ročník:    1. 

Časová dotace:  1hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VV-3-1-01 

 

VV-3-1-02 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

 (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě  

   odlišností 

- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti 

- uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání prvky vizuálně 

  obrazného vyjádření 

- rozvíjí své vlastní pozorování, vyjadřovací schopnosti  

  a výtvarné vyprávění na základě svých prožitků, podle  

  vlastních představ 

- rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť 

- zkouší zachytit postavu v pohybu v prostoru (prozatím bez  

  proporčních vztahů) 

 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, 

  tvary, objemy, světlostní a barevné kvality) 

-vizuálně obrazná vyjádření podnětů 

  hmatových, sluchových, pohybových,  

  čichových, chuťových 

 

- výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke  

  skutečnosti na základě vlastního prožitku 

  dítěte 

 

 

 

VV-3-1-01 

 

 

 

 

VV-3-1-03 

 

VV-3-1-03 

- seznamuje se s pojmem barvy základní 

- zkouší barvy míchat 

- poznává vlastnosti barev (barvy husté-řídké, světlé-tmavé)  

  a využívá jich v praxi 

- objevuje možnosti hry s linií a s barvou 

-vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly 

- prakticky rozlišuje pojem kresba a malba 

- rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a též smysl pro řešení  

  plochy s využitím barevných a geometrických prvků 

- zjišťuje vlastnosti plastických materiálů při modelování 

- rozvíjí svůj cit pro prostor  

- barva, linie, tvar ve výtvarné tvorbě  

-  jejich  kombinace a proměny v ploše, 

   objemu a prostoru 

- jejich jednoduché vztahy (podobnost, 

   kontrast,  rytmus) 

- tematická kresba a malba 

 

- plastická tvorba, skulptura, plastika 

 

VV-3-1-03 

 

 

VV-3-1-04 

 

 

- zná a rozlišuje pojmy – hračka-loutka 

- aktivně pracuje s ilustrací, pozná obrázky dětských ilustrátorů  

   tj. Josef Lada, Zdeněk Miler a Helena Zmatlíková, 

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření 

-odlišné interpretace porovnává 

 

 

-rozlišení, výběr a uplatnění hračky, loutky 

- výtvarné vyjádření vjemů 

-aktivní práce s ilustrací 

- komunikační obsah vizuálně obrazných  

  vyjádření v komunikaci se spolužáky 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 

Ročník:    2. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VV-3-1-02 

Žák: 

- ztvárňuje vlastní prožitky a představy ve výtvarném vyjádření 

- rozvíjí své pozorovací schopnosti 

- pokouší se o výtvarné vyprávění děje pohádek a příběhů 

- rozlišuje tvary a funkce předmětů 

- snaží se o postižení jednoduchých proporcí postavy i předmětů  

  v různém prostředí 

 

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,  

  nálad, představ a osobních zkušeností 

 

- manipulace s objekty 

- pohyb těla a jeho umístění v prostoru 

- akční tvar malby a kresby 

 

 

VV-3-1-01 

 

 

 

 

 

 

- zná a rozumí pojmu barvy základní, teplé a studené, řídké a husté  

  světlé a tmavé a umí jich využívat v praxi 

- zvládá přiměřeně ředění a míchání barev, 

- pomocí hry si osvojuje dovednosti práce s linií 

- využívá přítlak, odlehčení, šrafování, zhušťování a zřeďování čar 

- rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor 

- dále též rozvíjí svá praktické znalosti a zkušenosti při modelování 

- prohlubuje cit pro výtvarný rytmus s využitím znalostí o barvách 

- poznává základní vlastnosti plastických materiálů 

  objem vytváří modelováním 

- dokáže si již sám vybrat jednoduchý výtvarný nástroj podle své  

  potřeby tj. dřívko, špejle, špachtle, štětec 

 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření 

– linie, tvary, objemy, světlostní a barevné  

  kvality, textury 

– jejich jednoduché vztahy( podobnost,  

   kontrast, rytmus)- 

   jejich kombinace a proměny v ploše,  

   objemu a prostoru 

 
- uspořádání objektů do celků 

 

 

 

VV-3-1-03 

 

- aktivně pracuje s ilustrací 

- prohlubuje si znalosti o různých vyjadřovacích prostředcích 

- porovnává ilustrace a popisuje obrázky 

-  se seznamuje s obrázky Adolfa Borna a Zdeňka Smetany 

- rozumí pojmům hračka, loutka, maňásek 

- rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus v umění, kultuře bydlení  

  a odívání, citlivě vnímá výtvarná díla 

 

- rozlišení, výběr a uplatnění vizuálně  

  obrazných vyjádření   

- hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 

Ročník:    3. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VV-3-1-02 

 

-dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky 

- pozná základní barvy a dokáže je vhodně použít 

- umí výtvarně vyjádřit hlavu pohádkové bytosti,  

  seznamuje se s proporcemi lidské postavy 

- vyhledá a roztřídí přírodniny, výtvarně je dotváří na  

  základě představ 

- rozpoznává lidské výtvory, pozoruje je a porovnává  

  jejich tvar 

- ujasňuje si představy o pozorování skutečnosti 

- tvořivě a samostatně rozvíjí zadané myšlenky a  

  náměty 

- kombinuje, využívá různé výrazové prostředky 

 

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,  

  nálad, fantazie, představ a osobních  

  zkušeností 

- manipulace s objekty 

- pohyb těla a jeho umístění v prostoru 

- reflexe a vztahy zrakového vnímání ke  

  vnímání ostatními smysly 

- akční tvar malby a kresby 

 

 

VV-3-1-01 

 

- poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti 

- poznává různé druhy linie, tvarů. objemů, objektů 

  a další prvky kombinací  

- uplatňuje fantazii a výtvarně ji vyjádří 

- rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus (rytmické  

  řazení prvků) 

- poznává základní vlastnosti plastických materiálů,  

  objem vytváří modelováním 

 

-prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie  

  tvar objem, světlo, barva,  textura 

- uspořádání objektů do celků (rozvíjení  

  smyslu pro výtvarný rytmus) 

- kompozice plochy s použitím libovolných  

  prvků 

- manipulace s objekty, hmatová percepce,  

  netradiční kombinace výtvarných technik 

 

 

VV-3-1-04 

 

 

VV-3-1-05 

- seznamuje se s funkcí ilustrace a jejich výrazových  

 prostředků (Pilař, Trnka, Čapek) 

- poznává výtvarnou hodnotu hračky, loutky 

- seznamuje se s různými druhy výtvarného umění  

 (malířství, grafika, sochařství) 

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě 

- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

 

-komunikační obsah vizuálně obrazných  

 vyjádření v komunikaci se spolužáky  

 a v rámci skupin v nichž se žák pohybuje 

- hodnocení vlastní tvorby 

- práce na společném projektu 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VV-5-1-03 

 

 

 

VV-5-1-05 

 

VV-5-1-03 

 

 

 

 

 

VV-5-1-04 

 

Žák: 

-žák dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky, zážitky, z filmů, knihy 

  

- dokáže tvořivě a samostatně rozvíjet zadané myšlenky a náměty 

- tvoří na základě smyslového prožitku 

- dokáže experimentovat s materiálem, formátem a situací 

   

- dokáže přesněji výtvarně vyjádřit proporce lidské  

  postavy 

- sleduje základní přírodní zákonitosti na tvarově  

  zajímavých živých i neživých přírodninách a dotváří je 

- pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů,  

  pokouší se je výtvarně vyjádřit v ploše 

- užívá různorodých uměleckých vyjadřovacích  

  prostředků včetně nejnovějších technologií 

 

- smyslové účinky vizuálně obrazných  

  vyjádření 

 

 

- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

- hledisko jejich vnímání 

- hledisko jejich motivace 

- kresba, malba, prostorová tvorba,                 

- manipulace s objekty, pohyb těla a jeho  

  umístění v prostoru 

 

 

 

 

- techniky moderního umění, netradiční  

  kombinace výtvarných technik 

 

 

 

OSV - kreativita 

 

 

VV-5-1-01 

 

 

VV-5-1-02 

-poznává výtvarné možnosti linie, různé druhy linií a jejich výrazové  

  možnosti 

- modelováním vytváří prostorové objekty na základě  

  představ a fantazie 

- dokáže rytmicky řadit různé prvky (přírodní,  

  geometrické) 

- práce s tvarem, objemem, linií a barvou 

- jejich kombinace a proměny v ploše 

 

- symetrická a asymetrická řešení 

 

 

 

VV-5-1-06 

 

-podle výrazových prostředků pozná díla některých  

 dětských ilustrátorů, hračky současné a minulé 

- pozná některé aspekty kultury odívání a kultury bydlení 

 

- záměry tvorby a proměny obsahu  

- typy vizuálně obrazných vyjádření 

MV- lidské vztahy 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VV-5-1-02 

 

 

 

 

 

VV-5-1-04 

 

 

VV-5-1-02 

 

 

 

Žák: 

-  rozvíjí svou fantazii a představivost  

- pozná základní a podvojné barvy a vhodně je použije 

- dokáže používat různé techniky práce – malba temperou,  

  suchými i voskovými pastely, perokresba tuší 

- umí kombinovat různé techniky 

- dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy a hlavy,  

  konfrontuje představu se skutečností 

- dokáže vyjádřit vnitřní stavbu a vnitřní členění přírodních  

  objektů pomocí výtvarné linie 

- rozvíjí své prostorové vidění, cítění a vyjadřování na základě  

  pozorování prostorových jevů a vztahů 

- tvary užitkových předmětů srovnává a vyjadřuje výtvarně  

  v ploše i prostoru 

 

- užívá a kombinuje prvky v celku, v plošném  

  vyjádření 

- volná tematická tvorba 

 

- konfrontace postavy 

 

 

 

- typy vizuálně obrazných vyjádření 

-jejich rozlišení a výběr 

-skulptura, plastika, reklama 

 

 

VV-5-1-01 

 

VV-5-1-03 

 

- dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše  

  (symetrická i asymetrická řešení) 

- seznamuje se s funkcí písma (sdělnou a výtvarnou) 

- poznává písmo jako dekorativní prvek 

- poznává základní prostorové útvary a modeluje podle skutečnosti 

- dokáže kompozičně řešit plochu s použitím libovolných  

  geometrických prvků 

 

- práce s tvarem, objemem, linií a barvou 

- uspořádání objektů do celků 

- volná tematická kresba 

-výtvarné vyjádření zvyků a tradic 

- zážitková tvorba 

 

 

 

 

VV-5-1-06 

 

VV-5-1-07 

 

 

 

 

 

-dokáže porovnat výrazové prostředky různých ilustrátorů,  

  poznává ilustraci jako umělecký prostředek 

- chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od přesné 

   podoby světa 

- poznává různé druhy výtvarného umění 

- seznamuje se s díly malířů, sochařů, architektů 

- poznává estetickou úroveň předmětů denní potřeby 

 

- práce s ilustrací a knihou 

- práce s časopisy a novinami 

- odlišné interpretace vizuálně obrazných  

  vyjádření 

- hodnocení vlastní práce a práce spolužáka 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět   

V 6. a 8. ročník – 2 hodiny týdně 

       V 7. a 9. ročník – 1 hodina týdně 

 

      Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
      Vzdělávání  v předmětu výtvarná výchova : 

- rozvíjí tvořivé schopnosti a tvůrčí potenciál žáků, jejich výtvarné vyjadřování,  

 pěstuje jejich estetické cítění 

- uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti teoretické a praktické poznatky 

- rozvíjí představivost fantazii, výtvarné myšlení 

- učí prezentovat svůj výtvarný projev a naslouchat názorům druhých 

- učí výtvarně. experimentovat 

- pracuje s různými výtvarnými materiály 

- seznamuje se s netradičními výtvarnými technikami 

- učí orientovat se v oblasti výtvarné kultury 

- vede k pochopení umění jako způsobu poznání a komunikace 

- vytváří vstřícné a podnětné prostředí pro vlastní tvorbu žáků a jejich práce 

 prezentovat ostatním 

 

Formy a metody práce 

- pracuje se s vizuálně obraznými znakovými systémy 

- rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity 

- přistupuje se k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace 

- užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií 

 

Organizační  vymezení vyučovacího předmětu: 

- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebně výpočetní techniky, nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru).  

 

Vyučovacím předmětem prolínají okruhy průřezových témat: OSV, MDV, EGS 

 

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

        - vedeme žáky aby při své tvorbě poznávali vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokázali zpětně uvědomit problémy související s realizací 

               - zadáváme jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám  zorganizovat vlastní činnost  

 - využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 
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 Kompetence k řešení problémů 
 -  učíme žáky při zadání úkolu rozpoznat výtvarný problém a hledat nejvhodnější způsob řešení 

       -  zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 -  žákům předkládáme dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek 

 

Kompetence komunikativní 
 -  učíme žáky při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 

       -   klademe dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami ( písemně,  pomocí technických prostředků, výtvarnými  prostředky…)                        

 -  dohlížíme na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování  originálních, nezdařených názorů,…)   

        

Kompetence sociální a personální 
 -  učíme žáky respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

      -  dodáváme žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá  

       -  umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

       -  v průběhu výuky zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků     

                     

Kompetence občanské 
 -  učíme žáky při propagaci školních akcí  vytvářet plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu 

 -  učíme žáky respektovat názor druhých 

 -  vedeme žáky k prezentaci výsledků své práce a účasti na výtvarných soutěžích 

       -  podporujeme občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů 

 

Kompetence pracovní 
 -  při samostatné práci  vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržování vymezených pravidel  

 -  učíme žáky vytvářet si pozitivní vztah k manuelním činnostem 

 -  vedeme žáky při práci s výtvarným materiálem k dodržování hygienických pravidel 

      -  vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a  vybavení 

        -  požadujeme dodržování dohodnuté kvality a postupů 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vyučovací předmět:  Výtvarná výchova 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VV-9-1-01 

Žák: 

- Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných  

   elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání.  

   Uplatňuje osobitý přístup k realitě. Např. zátiší, kresba dle  

   skutečnosti, kresba v plenéru. 

- Rozeznává a správně používá pomůcky a materiály v různých  

   výtvarných technikách. Např. pocity vyjádřené linií. 

 

 

Kresebné studie - linie, tvar, objem - jejich 

rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v 

prostoru, jejich vztahy, podobnost, 

kontrast, rytmus.  

Základy výtvarné terminologie- kresba, 

malba, grafika. 

 

HV - rytmus, melodie 

OSV - kreativita 

VV-9-1-02 - Užívá vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem 

   a sluchem. 

Rozvíjení smyslové citlivosti. Souvislost 

zrakového vnímání s vjemy ostatních 

smyslů. Např. hmat - reliéfní autoportrét, 

sluch - výtvarné zpracování hudebních 

motivů, tvary ze zmačkaného papíru. 

 

Plastická tvorba - papír, hlína, drát, sádra. 

Výtvarné práce v materiálu- tisk. 

HV - hudební nahrávky 

VV-9-1-01 - Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy. 

- Umí pracovat s barvou a jejími odstíny. 

Malba- míšení barev, vytváření různých 

abstraktních obrazců.  

Teorie barev - teplé a studené barvy, barvy 

příbuzné. 

Výtvarné výrazové prostředky- barva, 

materiál. Např. stavba živé přírody. 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

VV-9-1-06 

 

 

- Vytváří kompozice v prostoru. 

 

- Seznamuje se s některými netradičními výtvarnými technikami 

   a styly, poznává jejich historii (byzantské umění). 

Plastická a prostorová tvorba. Např. 

společná plastika. 

Reliéf, mozaika, slepotisk, frotáž. 

 

D – Byzantské umění 

OSV - kreativita 

MDV- práce v realizačním 

týmu 

VV-9-1-02 - Dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném vyjádření. Nauka o perspektivě -(perspektiva 

paralelní a šikmá), umístění postav na 

plochu, velikost objektů. 

Výtvarné práce v materiálu- loutkové 

divadlo. 

 

VV-9-1-05 - Na základě vnímání sluchem dokáže prezentovat vlastní fantazii.  

  Spojuje výtvarné práce s dalšími smysly. 

Tematické práce- ilustrace na základě 

poslechu (pohádka, píseň). 

Pohádková bytost. Např. kolorovaná 

kresba 

Hv- audiozáznam 

Čj- literární text 

VV-9-1-07 - Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext 

   vlastního vyjádření. 

Subjektivní vyjádření fantastických 

představ za využití různorodých materiálů 

a výtvarných postupů - kombinované 

techniky.  

Kategorizace představ, prožitků, 

zkušeností, poznatků - uplatnění při vlastní 

tvorbě. Zážitky z letních nebo zimních 

prázdnin 

 

VV-9-1-03 - Umí pracovat s linií a zvládá správné vyjádření 

- Základních proporcí postavy, správného tvaru předmětu, správné  

   zobrazení vnímané skutečnosti. 

Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, 

živočichové), člověk, náš svět, vesmír, 

bytosti, události. 

 

Zvětšování (makrokosmos), zmenšování 

(mikrokosmos) - detail, polodetail, celek. 

 

 

 

Př – vztah člověka k prostředí 

 

 

 

 

 

VV-9-1-04 - Osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, dokáže  

   vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše. 

Lidská figura - tvarová stylizace - Řecko, 

Řím 

EGS –  Jsme Evropané 

VV-9-1-06 - Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění. Dekorační práce - využití tvaru, linie, 

kombinace barev a pravidelného střídání 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

lineárních symbolů. Např. barevná ryba- 

dekorativně řešit plochu určitého tvaru 

VV-9-1-06 - Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům. Tematické práce - Vánoce, Velikonoce – 

tvorba dekorativních předmětů, vkusná 

výzdoba interiéru. Např. vitráž, 

vystřihování, batikování… 

MDV – tvorba mediálního 

sdělení 

VV-9-1-08 - Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní osobě. Subjektivní výtvarné vyjádření reality. 

Např. můj kamarád, moje rodina 

Vnímání okolních jevů. 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VV-9-1-01 

Žák: 

- Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných 

   elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání.  

   Uplatňuje osobitý přístup k realitě. 

 

Prvky viz. obr. vyjádření - kresebné etudy 

- objem, tvar, linie - šrafování.  

Analýza celistvě vnímaného tvaru na 

skladebné prvky. 

 

Např. jednoduché zátiší 

VV-9-1-03 - Uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a postupů. Experimentální řazení, seskupování, 

zmenšování, zvětšování, zmnožování, 

vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru - 

horizontála, vertikála, kolmost, střed, 

symetrie, asymetrie, dominanta) 

 

VV-9-1-08 - Spojuje výtvarné práce s písmem. 

- Hledá a nachází účinných vyjadřovacích prostředků, různých variant  

       řešení a vhodných způsobů prezentace pro vyjádření svých vjemů. 

Užitá grafika- písmo (malý grotesk) 

Styly a druhy písma 

Návrh na poštovní známku. 

 

VV-9-1-01 - Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy. 

 

Barevné vyjádření. Např. restaurátorství  

VV-9-1-04 - Hodnotí a využívá různé materiály pro volnou tvorbu i v praktickém  

  užití. 

Experimenty, barevné kompozice 

geometrických tvarů, tvarová kompozice. 

 

VV-9-1-05 - Rozliší působení vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině  

  subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického  

  obsahu. 

Představy, prožitky, zkušenosti, poznatků. 

Např. kašírování - výtvarné náměty z Asie, 

Afriky a Ameriky - masky. 

 

VV-9-1-07 - Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění. Dekorativní řešení plochy, výtvarné práce 

v materiálu- Vánoce, Velikonoce, pálení 

čarodějnic. Např. vánoční ozdoby, přání, 

stojánky na kraslice. 

 

 

 

OSV -  kreativita 

VV-9-1-02 - Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své osobitosti a 

   originality- různými výtvarnými a výrazovými prostředky umí  

       vyjádřit konkrétní i abstraktní téma. 

Vlastní prožívání. Interakce s realitou. 

Např. vyjádření pocitů pomocí barev - 

špatná a dobrá 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

VV-9-1-03 - Užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v proměnách, vývoji  

       a vztazích. 

Událost - originální dokončení situace - 

vyprávění výtvarnými prostředky. Např. 

ilustrace literárního díla -kolorovaná 

kresba. 

 

VV-9-1-04 - Uvědomuje si sama sebe jako svobodného jedince prostřednictvím  

       volby. 

Experimenty s reprodukcemi uměleckých 

děl- deformace, hledání detailu, vlastní 

úprava daného uměleckého díla. 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

VV-9-1-01 

Žák: 

- Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných  

   elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání.  

   Uplatňuje osobitý přístup k realitě. 

- Užívá vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností. 

 

Kresebné etudy. Etuda s linií jako 

výtvarným prostředkem.  

Různé typy zobrazení (podhledy, 

rovnoběžné promítání). 

Praktické ověřování a postupné využívání 

kompozičních principů (dominanta, 

subdominanta, vertikála, horizontála, 

diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie) v 

experimentálních činnostech a vlastní 

tvorbě. 

 

VV-9-1-06 

VV-9-1-07 

- Orientuje se v grafických technikách. 

- Umí své práce prezentovat, hodnotit, obhajovat 

Linoryt, tisk z koláže a další grafické 

techniky např. ex libris 

 

VV-9-1-03 - Je seznámen s některými netradičními výtvarnými technikami. Kašírování- dekorativní a prostorové práce 

jako celek. Např. stojánek na psací potřeby 

 

VV-9-1-08 - Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů. 

- Svými pracemi se podílí na dotváření svého okolního prostředí. 

Tematické práce - Vánoce, Velikonoce - 

jak se slaví v jiných zemích. 

Písmo, užitá grafika, reklama a propagační 

prostředky (billboard, plakát, kalendář) 

Např. Plakát se zaměřením na ekologii 

 

VV-9-1-02 - Správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor. Zdokonalování technik kresby - způsoby 

stínování, kontrast. Např. kresba zátiší 

Zobrazování přírodních forem- přírodní 

tvary 

 

 

 

VV-9-1-02 - Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext 

   vlastního vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje  

   s nimi. 

Práce s netradičními materiály. Např. 

proměny všedních předmětů -PET lahve. 

 

VV-9-1-04 - Správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a vrství barvy. Objemové vyjádření námětu barvami - 

doplňkové a lomené barvy, valéry, barvy 

podobné a příbuzné.  Subjektivní barevná 

škála. 

 



248 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

VV-9-1-02 - Užívá jedinečných kresebních postupů. Lineární perspektiva - sbíhavá, 

úběžníková. Např. Tematické práce- 

Karikatura 

 

VV-9-1-05 - Vyhledává souvislosti mezi vlastním prožitkem a prožitkem  

   zprostředkovaným. 

Vlastní nebo zprostředkovaný zážitek.  

VV-9-1-02 - Při své tvůrčí činnosti využívá zkušeností z přečtené literatury,  

   aktivně zapojuje fantazii a představivost. 

Literární a filmový hrdina Čj- literatura 

VV-9-1-06 - Umí využívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových  

   barvách k osobitému výtvarnému vyjádření. 

Správná technika malby - zvládnutí větší 

plochy.  

Krajinářské školy 19. stol. 

Technika akvarelu, pastel 

Moderní design 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

VV-9-1-01 

Žák: 

- Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných  

   elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání.  

   Uplatňuje osobitý přístup k realitě. 

 

Techniky kresby - tužka, perko, uhel, 

rudka. Dynamická kresba. Např. kruh, 

koloběh vody, zátiší s jablky, kresba hlavy. 

 

Uspořádání objektů do celků v ploše, 

objemu, prostoru a časovém průběhu 

(vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř 

a mezi objekty). 

 

VV-9-1-06 - Umí využívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových  

   barvách k osobitému výtvarnému vyjádření. 

Komplementární barvy - textura.  

Symbolika barev, míšení barev, působení 

barev, vztahy mezi barvami. 

Kontrast (barevný, světelný). 

 

VV-9-1-04 - Spojuje výtvarné práce s písmem.        

- Vytváří si vlastní názory a postoje k dané problematice.             

Nácvik písma- antikva. 

Plakát- drogy, kalendář. Vlastní nebo 

zprostředkovaná zkušenost. 

OV- drogová tematika 

VV-9-1-05 - Vyhledává souvislosti mezi výtvarným uměním a jinými druhy 

       umění. 

Obal knihy- návrhy, plakáty a jiné 

propagační materiály. 

MV – vnímání autora 

mediálního sdělení 

VV-9-1-06 - Seznamuje se s některými netradičními technikami ve výtvarném 

   umění. 

- Orientuje se v oblasti výtvarné kultury a dějin výtvarného umění. 

Kompozice porovnávající rozdíly 

výtvarného vyjádření- popisné nebo 

abstraktní. 

Práce s uměleckým dílem- reprodukce. 

Např. pokus o vytvoření díla některého z 

umělců. 

 

 

OSV- kreativita 

VV-9-1-02 - Užívá vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem 

   a sluchem. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

ostatními smysly. 

Uplatňování subjektivity ve vyjádření. 

Převádění pocitů těla na obrazové znaky s 

hledáním vzájemných souvislostí. 

 

VV-9-1-03 - Umí pracovat s linií, barvou a jejími odstíny. 

- Zvládne správné vyjádření základních proporcí postavy. 

Výtvarná kultura, kultura oděvu, moderní 

design. 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- Při své tvůrčí činnosti využívá osobní zkušenosti, znalosti, aktivně 

   zapojuje svoji fantazii a představivost. 

Kulturní dědictví- podobnosti a odlišnosti 

evropského a světového designu. Např.hra 

na návrháře. 

VV-9-1-02 - Užívá vyjádření k zaznamenání podnětů z představ a fantazie. Vytváření obrazových znaků na základě 

fantazie, kombinací představ a znalostí - 

rozvíjení schopnosti rozlišovat z jaké 

vrstvy představivosti znaky pocházejí.  

 

VV-9-1-04 - Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové  

  a neobvyklé. 

Prostorová tvorba – modelování.  

VV-9-1-02 - Zvládne zachycení pomíjivého okamžiku - skicování Práce v plenéru. Krajinomalba, frotáž.  

 
6., 7., 8. a 9. ročník: Žáci zaznamenávají, sledují, dokumentují a prezentují proměny vlastního výtvarného vývoje, tvoří záznamy pozorování, vytvářejí sbírky. Třídí a 

systematizují obrazový materiál podle své osobní inklinace. Využívají dostupná média a technické prostředky (kopírku, magnetofon, fotoaparát, skener, internet, mikroskop, 

…). Některé výtvarné činnosti doplňují písemným projevem. 

 

Osvojují si schopnost výtvarné výpovědi - jejího hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vedení dialogu, vyjadřování se k tvorbě vlastní i ostatních - tolerance k rozdílným 

způsobům výtvarného vyjadřování. Jsou schopni hodnotit, obhájit a zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď. 
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět výchova ke zdraví  se vyučuje jako samostatný předmět   

v 6. a  9. ročníku         1 hodinu týdně 

 

Cílové zaměření  vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu výchova ke zdraví je zaměřeno na 

      -       souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím 

- preventivní ochranu zdraví 

- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 

- na dovednosti odmítat škodlivé látky 

- předcházení úrazům 

- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování 

- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji 

 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka  s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

- skupinová práce  (s využitím pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

- projekty  

Důraz klademe : na praktické dovednosti a jejich aplikaci v modelových situacích a v každodenním životě  

 

Předmětem prolínají  okruhy průřezových témat: MKV, OSV, MDV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
 - vedeme žáky k efektivnímu učení 

 -  učíme žáky vyhledávat a třídit informace, využívat je v procesu učení 

 -  vedeme žáky k vytváření si komplexnějšího pohledu na přírodní a společenské jevy 

 -  učíme žáky plánovat, organizovat a řídit vlastní učení 

 -  zajímáme o náměty, názory, zkušenosti žáků 

 -  zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

 -  zařazujeme metody, při kterých  docházejí k závěrům , řešením sami žáci 

 -  sledujeme při hodině pokrok všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

              - učíme žáky vnímat nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují  způsob řešení problémů 

  - učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů 

  - učíme žáky kriticky myslet 
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 - klademe otevřené otázky 

       - ukazujeme žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 

       - podněcujeme žáky k argumentaci 

 

Kompetence komunikativní 
 - vedeme žáky ke  komunikaci na odpovídající úrovni 

  - vedeme žáky k účinnému zapojování se do diskuze 

  - vedeme žáky k uplatňování bezpečného a odpovědného sexuálního chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy 

 - vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 - vytváříme příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů 

 -  vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence sociální a personální 
 - učíme žáky spolupracovat ve skupině 

 - vedeme žáky k podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 -  zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 - vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 
 - učíme žáky respektovat názory ostatních 

 - vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování se podle dané situace 

 - vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislosti, respektování požadavků na kvalitní životní prostředí 

 - vedeme žáky k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 - vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 - umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

 - zajímáme se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

 

Kompetence pracovní 
Učitelé: 

 - vedeme žáky ke zdokonalení grafického projevu 

 - vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce 

 - vedeme žáky k využití ICT pro hledání informací 

 - učíme žáky využívat znalostí v běžné praxi 

 - učíme žáky ovládat základní postupy první pomoci 

 - umožňujeme žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi,… 

 - vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

 - vytváříme pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět:  Výchova ke zdraví 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

VZ-9-1-01 

 

 

VZ-9-1-02 

 

 

VZ-9-1-03 

VZ-9-1-11 

 

 

VZ-9-1-04 

 

VZ-9-1-05 

 

 

VZ-9-1-06 

 

VZ-9-1-07 

 

VZ-9-1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ-9-1-08 

- respektuje přijatá pravidla soužití 

- pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských 

vztahů 

- umí vysvětlit role členů komunity 

- umí uvést příklady pozitivního a negativního vlivu 

 

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému,   k vlastnímu dospívání 

a pravidlům zdravého životního stylu 

 

 

- uplatňuje zdravé stravovací návyky 

- dává do souvislostí výživu a civilizační nemoci 

- usiluje o aktivní podporu zdraví 

- má svůj vlastní názor na zdraví a diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků 

- optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a 

kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

- zná a respektuje základní pravidla hygieny pro každý den a pravidla 

intimní hygieny 

- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, při 

mimořádných událostech 

- v případě potřeby poskytne první pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a dovednosti 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity 

 

 

 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

- dětství, puberta 

- tělesné, duševní a společenské změny 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

  -     výživa a zdraví 

- vliv výživy na zdraví 

- zásady zdravého stravování 

- poruchy příjmu potravy cukrovka, 

bulimie, mentální anorexie    

- tělesná a duševní hygiena 

- režim dne 

- zásady tělesné a duševní hygieny 

- význam sexuální výchovy 

- anatomie mužských a ženských 

pohlavních orgánů 

- menstruace a intimní hygiena 

- ochrana před přenosnými i 

nepřenosnými pohlavními nemocemi 

- bezpečné způsoby chování 

- preventivní lékařská péče 

- úrazy, odpovědné chování v situacích 

úrazu a život 

ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, 

při sportu, ve škole, v dopravě) 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

OSV- psychohygiena 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

VZ-9-1-09 

 

 

 

VZ-9-1-10 

 

 

 

VZ-9-1-13 

 

 

 

VZ-9-1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ-9-1-09 

VZ-9-1-10 

 

 

k regeneraci organizmu, překonávání únavy a předcházení 

stresovým situacím 

- uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami a 

argumentuje ve prospěch zdraví 

- používá způsoby odmítání návykových látek v modelových 

situacích i ve styku s vrstevníky 

- obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako 

protiargument zneužívání návykových látek 

- vysvětlí souvislost mezi zneužíváním návykových látek a 

bezpečnosti silničního provozu 

- vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená s hracími a výherními 

automaty 

- rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné 

formy chování 

- uplatňuje účelné modely chování v případě šikanování, týrání a 

zneužívání dítěte 

- kriticky se vyjadřuje k projevům násilí 

- samostatně vyhledá v případě potřeby služby specializované 

pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- usiluje v rámci svých možností o aktivní podporu zdraví 

- vyjádří svůj vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm 

v kruhu vrstevníků 

 

- zdraví, nemoc 

- faktory, které ovlivňují zdraví 

- civilizační choroby, zdravotní rizika 

- preventivní lékařská péče  

- dodržování pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

- bezpečnost v dopravě 

- základní znalosti pravidel silničního 

provozu 

- ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

- živelní pohromy 

- stres a jeho vliv na zdraví 

- kompenzační, relaxační a regenerační 

techniky k překonávání únavy a stresu 

- závislost na počítači 

- skryté formy individuálního násilí a 

zneužívání 

- šikana a jiné projevy násilí 

  -    návykové látky -  zdravotní a soc. rizika 

- -    zneužívání návykových látek 

-   -    odmítání návykových látek 

-   -    pozitivní životní cíle a hodnoty 

-   -    návykové látky a bezpečnost v dopravě 

-   -    reklamní vlivy 

-   -    počítače a hazardní hry , gamblerství 

-   -    linky důvěry, krizová centra 

-   -    krizové situace : šikanování, týrání,        

-        sexuální zneužívání 

 -     brutalita a jiné formy násilí v médiích 

 -     přivolání pomoci v případě osobního   

       nebo cizího ohrožení  

 -     linky důvěry, krizová centra 

 

Hodnota a podpora zdraví 

- pojetí zdraví a nemoci 

- složky zdraví, jejich interakce 

- základní lidské potřeby 

         - seberegulace,   

           sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV –sebepoznání, sebepojetí 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ-9-1-01 

VZ-9-1-02 

VZ-9-1-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učí se předcházet stresovým situacím 

- v případě potřeby umí vyhledat odbornou pomoc 

- zvládá dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích 

- podpora zdraví a její formy 

- prevence, intervence 

- prostředí 

- odpovědnost jedince za zdraví 

- podpora zdraví v komunitě 

- programy podpory zdraví 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- psychohygiena, dovednost pro 

předcházení a zvládání stresu 

- hledání pomoci při problémech 

- mezilidské vztahy, komunikace a 

kooperace 

- efektivní a asertivní komunikace 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět:  Výchova ke zdraví 

Ročník:     9. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

VZ-9-1-01 

 

 

 

VZ-9-1-02 

 

 

VZ-9-1-03 

VZ-9-1-04 

VZ-9-1-05 

 

 

 

 

 

 

VZ-9-1-06 

 

 

VZ-9-1-08 

 

 

VZ-9-1-09 

 

 

VZ-9-1-10 

 

 

VZ-9-1-13 

 

 

VZ-9-1-15 

  -  respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery   

  -  pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých    

     mezilidských vztahů v rodině, vysvětlí role v rodině, ve třídě 

- učí se uvést příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 

sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví 

 

- vysvětlí různé způsoby chování z hlediska zodpovědnosti za vlastní 

zdraví a zdraví druhých 

- vyvozuje osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

 

 

 

  -   dává do souvislostí zdravotní a psychosociální    rizika spojená 

      se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu  

      mladého člověka                         

- uplatňuje osvojené sociální dovednosti a  modely chování při kontaktu 

se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

- použije v případě problémů kontakty na odbornou pomoc 

- učí se vyjádřit svůj názor k pořadům v médiích, které ukazují lásku a 

rodičovství ve zkreslené podobě 

- umí charakterizovat mimořádné situace 

- rozumí integrovanému záchrannému systému 

- zná zásady ochrany člověka za mimořádných situacích 

- zná potenciální nebezpečí 

- zná zásady chování po vyhlášení mimořádné situace 

- zná zásady chování po vyhlášení evakuace 

- učí se zodpovědnému chování v situacích ohrožení a při mimořádných 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- vztahy ve dvojici, kamarádství, 

přátelství, láska 

- partnerské vztahy, manželství, 

rodičovství 

 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

- ochrana před přenosnými i 

nepřenosnými chorobami 

- bezpečné způsoby chování 

- nemoci přenosné pohlavním stykem, 

HIV, AIDS, hepatitidy 

- preventivní a lékařská péče 

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

- autodestruktivní závislosti 

- zdravotní a sociální rizika zneužívání 

návykových látek, patologického 

hráčství, práce s počítačem 

- návykové látky 

- trestná činnost, doping 

- sexuální kriminalita 

- formy sexuálního zneužívání dětí 

- komunikace se službami odborné 

pomoci 

- manipulativní reklama a informace, 

reklamní vlivy, působení sekt 

- ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

- charakter mimořádné situace 

- tísňová volání 

OSV- sebepoznání a sebepojetí  

OSV – poznávání lidí 

MKV- lidské vztahy 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

 

 

 

 

VZ-9-1-03 

 

 

 

 

 

VZ-9-1-11 

 

 

 

VZ-9-1-12 

 

 

 

 

 

VZ-9-1-01 

 

 

VZ-9-1-02 

 

VZ-9-1-14 

 

VZ-9-1-16 

 

událostech 

 

 

 

 

 

- pojmenuje a uvědomuje si tělesné, fyziologické a psychické změny 

dospívání 

- zná a respektuje pravidla intimní hygieny a při menstruaci 

- umí uvést argumenty pro odložení pohlavního života do doby zralosti, 

zná rizika 

- vysvětlí početí a vývoj plodu 

- orientuje se v průběhu porodu 

- orientuje se v antikoncepci a možnostech využití 

  -   pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a  vysvětlí, jak se před nimi    

      chránit 

  -   vysvětlí, jak dochází k přenosu viru HIV, co se děje v organismu 

- použije v případě problémů kontakty na odbornou pomoc 

- orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců  

(homosexuální, bisexuální ) 

- vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů 

 

- vyhodnotí na základě svých znalostí a 

   zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků,  médií, sekt 

- uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a 

agresi 

- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního 

bezpečí, při mimořádných událostech 

- v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

- varovný signál a chování po jeho 

vyhlášení, evakuace 

- improvizovaná ochrana 

- havárie s únikem nebezpečné látky 

- terorizmus 

 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 
- dětství, puberta, dospívání 

- sexuální dospívání a reprodukční zdraví 

- anatomie ženských a mužských 

pohlavních orgánů 

- intimní hygiena 

- předčasná sexuální zkušenost a její 

rizika 

- početí, těhotenství, porod 

- antikoncepce 

- předčasné ukončení těhotenství 

- nemoci přenosné pohlavním stykem 

- rizikové chování, promiskuita 

- odborná pomoc 

- poruchy pohlavní identity 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- sebepoznání a sebepojetí 

- vztah k sobě samému, vztah k druhým 

lidem 

- zdravé a vyrovnané sebepojetí 

- morální rozvoj 

- cvičení zaujímání hodnotových postojů 

a rozhodovacích dovedností 

- dovednosti pro řešení problémů 

v mezilidských vztazích 

- pomáhající a prosociální chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV – vnímání autora  

              mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

 

OSV – řešení problémů a  

        rozhodovacích dovedností 
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TĚLESNÁ  VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací  předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících následovně: 

1. ročník – 2 hodiny týdně 

2. ročník – 2 hodiny týdně 

3. ročník – 2 hodiny týdně 

4. ročník – 2 hodiny týdně 

      5.     ročník – 2 hodiny týdně 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova směřuje k: 

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a 

atmosférou příznivých vztahů  

- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na 

kvalitě prostředí  

- 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 poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví  

- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.  

chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.  

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci  

  

Vzdělávací  obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

• činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech 

• činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,, průpravné úpoly, základy atletiky, 

základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti 

• činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, 

měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech 

 

Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, ve sportovní hale, na hřišti, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu.V úvodu hodiny všichni 

absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném 

sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: OSV, MKV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka 
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Kompetence k učení  
- vedeme k osvojení si základního tělocvičného názvosloví 

- učíme žáky cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení 

- při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní  motivace 

- učíme žáky změřit základní pohybové výkony a porovnat je s předchozími 

- učíme žáky orientovat se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích 

- individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 

-  umožňujeme žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky  

 

Kompetence k řešení problémů  
- vedeme žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátní reakci v situaci úrazu spolužáka 

- učíme žáky řešit problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím 

- dodáváme žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhají 

 

Kompetence komunikativní 

           -    vedeme žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

           -     učíme žáky reagovat na základní povely a pokyny a vedeme je k tomu, aby je i sami vydávali 

               -     učíme žáky organizovat jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty 

                  -     vedeme žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní kom 

                  -    podporujeme  u žáků kritiku a sebekritiku              

 

Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáky k jednání v duchu fair - play k dodržování pravidla, značení přestupků 

- vedeme žáky k respektování opačného pohlaví, zvládání pohybové činnosti ve skupině 

- zadáváme úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňují každému žákovi zažít úspěch 

- rozvíjíme u žáků schopnost zastávat v týmu různé role 

- vedeme žáky ke kritickému hodnocení práce(významu)týmu 

 

Kompetence občanská 
- vedeme žáky k podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu a k projevování přiměřené samostatnosti a vůli po zlepšení své zdatnosti,  

- učíme žáky spojovat svou pohybovou činnost se zdravím, zařazovat si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení 

- vedeme žáky k  hodnocení cvičení, 

- vedeme žáky k ohleduplnosti a taktnosti 

- umožňujeme žákům ,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

Kompetence pracovní  
- vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě, 

- učíme žáky užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    1. 

Časová dotace:  2hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ZTV-3-1-01 

 

Žák: 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění  

  cviků 

 

 průpravná, kondiční, rytmická,   

 kompenzační 

  a relaxační cvičení 

 

 

TV-3-1-01 Žák: 

-spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost  se zdravím  

   a využívá nabízené příležitosti 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění  

  cviků  

- zná význam sportování pro zdraví 

 

 průpravná, kondiční, rytmická, 

 kompenzační 

 a relaxační cvičení 

OSV - psychohygiena 

TV-3-1-02 Žák: 

- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- zná kompenzační a relaxační cviky 

- zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu  

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových  

  činnostech a soutěžích 

- zvládne přihrávku jednoruč, obouruč 

- zná a dodržuje základní pravidla her 

- zná techniku hodu kriketovým míčkem  

- zná nízký start 

- zná princip štafetového běhu 

- nacvičí skok do dálky 

- opakuje po učiteli jednoduchou běžeckou abecedu (liftink,  

  skiping, zakopávání) 

- zvládne kotoul vpřed a vzad, stoj na lopatkách apod. 

- jednoduchá cvičení na žebřinách 

- umí skákat přes švihadlo 

- dokáže podbíhat dlouhé lano 

-  provádí cvičení na lavičkách 

- zvládá chůzi po kladince s dopomocí 

- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost,  

průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační 

a relaxační cvičení 

 

 

základy atletiky- rychlý běh,skok do 

dálky,hod míčkem,rozvoj různých forem 

rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

základy gymnastiky -cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající  velikosti a 

hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 

turistika 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

  odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 

- respektuje ochranu životního prostředí, dokáže překonávat 

  přírodní překážky 

TV-3-1-03 Žák: 

- jedná v duchu fair-play 

- je schopen soutěžit v družstvu 

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo  

-  účastní se atletických závodů 

základy sportovních her - míčové hry a 

pohybové hry ,pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – 

fair play 

 

TV-3-1-04 

ZTV-3-1-02 

Žák: 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou  

   aktivitou 

- dbá na správné dýchání 

- dodržuje pravidla bezpečnosti  a hlavní zásady hygieny  

  při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě a dodržuje je 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

 bezpečnost při sportování  

TV-3-1-05 Žák: 

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových  

  činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci  

  činnosti 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    2. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ZTV-3-1-01 

Žák: 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků 

 

průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační 

a relaxační cvičení 

 

OSV - psychohygiena 

TV-3-1-01 Žák: 

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost  

  se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

- zná význam sportování pro zdraví 

průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační 

a relaxační cvičení 

 

TV-3-1-02 Žák: 

- zná kompenzační a relaxační cviky 

- zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu 

- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových  

 činnostech a soutěžích 

- zvládne přihrávku jednoruč, obouruč 

- zná a dodržuje základní pravidla her 

-zná nízký start 

- zná techniku hodu kriketovým míčkem 

- zná princip štafetového běhu 

-nacvičí skok do dálky 

-opakuje po učiteli jednoduchou běžeckou abecedu (liftink, 

 skiping, zakopávání) 

-zvládne kotoul vpřed a vzad, stoj na lopatkách apod. 

- jednoduchá cvičení na žebřinách 

-umí skákat přes švihadlo 

-dokáže podbíhat dlouhé lano 

-provádí cvičení na lavičkách 

-zvládá chůzi po kladince s dopomocí 

-projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 

odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 

-respektuje ochranu životního prostředí, dokáže překonávat přírodní 

 

průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační 

a relaxační cvičení 

 

základy sportovních her – míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

 

základy atletiky-rychlý běh, skok do dálky, 

hod míčkem, rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

základy gymnastiky-cvičení na nářadí a s  

náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 

průpravná cvičení a úpoly 

 

vztah ke sportu - zásady jednání a chování  

-fair play 

 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy 



263 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 

 

 

Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

překážky turistika 

TV-3-1-03 Žák: 

-jedná v duchu fair-play 

-je schopen soutěžit v družstvu 

-je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo 

-účastní se atletických závodů 

vztah ke sportu - zásady jednání a chování  

-fair play 

 

 

TV-3-1-04 

ZTV-3-1-02 

Žák: 

-zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 

-dbá na správné dýchání 

-dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování 

v tělocvičně, na hřišti, v přírodě a dodržuje je 

-používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

 

 

 

bezpečnost při sportování 

 

TV-3-1-05 Žák: 

-zná a užívá základní tělocvičné pojmy-názvy pohybových činností, 

 tělocvičného nářadí a náčiní 

-zná pojmy z pravidel sportů a soutěží 

-zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci 

činnosti 

 

tělocvičné pojmy-komunikace v TV 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    3. 

Časová dotace:  2hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ZTV-3-1-01 

Žák: 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 

   cviků  

- zná význam sportování pro zdraví 

průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační 

a relaxační cvičení 

 

TV-3-1-02 Žák: 

- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- zná kompenzační a relaxační cviky 

- umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink 

- rozlišují míč na basketbal a volejbal 

- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 

- nacvičuje střelbu na koš 

- ovládá pravidla minibasketbelu, vybíjené a minifotbalu 

- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

- zná techniku hodu kriketovým míčkem  

- zná princip štafetového běhu 

- uběhne 60 m z nízkého startu 

- zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem 

  s překážkami 

- umí skákat do dálky 

- nacvičí správnou techniku skoku z místa  

- umí šplhat na tyči 

- umí kotoul vpřed a vzad 

- zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj  

  na hlavě apod. 

- zvládá chůzi na kladince 

- naučí se správnou techniku rozběhu a odrazu z můstku  

   snožmo 

- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,  

  samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové  

  dovednosti 

- zvládne základní kroky některých lidových tanců 

Žák: 

- seznámí se s  kondičním cvičení s hudbou 

 

základy sportovních her – míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

 

základy atletiky – rychlý běh, skok do dálky, 

hod míčkem, rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

základy gymnastiky – cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající velikosti a 

hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – 

fair play 

 

 

základní plavecká výuka – základní 

plavecké dovednosti, jeden plavecký 

způsob, hygiena plavání a adaptace na vodní 

prostředí 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- zvládne techniku jednoho plaveckého stylu, splývání 

  a dýchání do vody 

- provádí skoky do vody 

TV-3-1-03 Žák: 

- jedná v duchu fair-play 

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových  

  činnostech a soutěžích 

- je schopen soutěžit v družstvu 

- umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva 

  a dodržovat ji 

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo  

- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně 

   na ně reaguje 

- účastní se atletických závodů 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – 

fair play 

 

 

TV-3-1-04 

ZTV-3-1-02 

ZTV – 3-1-01 

Žák: 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou    

   aktivitou 

- uplatňuje zásady pohybové hygieny 

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně,  

   na hřišti, v přírodě, ve vodě 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

 

průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační 

a relaxační cvičení 

 

TV-3-1-05 Žák: 

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových  

   činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  

- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje 

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály  

  pro organizaci činnosti 

 

tělocvičené pojmy – komunikace v TV 

 

 

bezpečnost při sportování 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

TV-5-1-01 Žák: 

- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 

  cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení  

  úrovně své zdatnosti  

- zná kompenzační a relaxační cviky 

- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje 

   provádí cvičení na švédské bedně 

- zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí 

- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,  

  samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové     

  dovednosti 

- zná význam sportování pro zdraví 

- provádí skoky do vody 

- provádí přitahování do výše čela na hrazdě 

 

 

 

 

 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování 

– fair play 

 

základní plavecká výuka – základní 

plavecké dovednosti, 2 plavecké styly, 

hygiena plavání a adaptace na vodní 

prostředí 

 

TV-5-1-02 

ZTV-5-1-01 

Žák: 

- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především 

  v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 

  oslabením 

průpravná, kondiční, rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 

 

 

TV-5-1-03 Žák: 

- zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským 

  aerobikem a kondičním cvičením s hudbou 

 

průpravná, kondiční, rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 - umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink 

- rozlišují míč na basketbal a volejbal. 

- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 

- nacvičuje střelbu na koš 

- nacvičuje přehazovanou 

- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

- je schopen soutěžit v družstvu 

- zná techniku hodu kriketovým míčkem  

- zná princip štafetového běhu 

- uběhne 300 m 

- zná taktiku při běhu –k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, 

  při běhu terénem s překážkami 

- umí skákat do dálky 

- nacvičí správnou techniku skoku z místa  

- umí šplhat na tyči 

- zvládne kotoul vpřed, vzad s různým zakončením 

- zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj 

   na hlavě, na rukou apod. 

- umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení  

   na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu 

-  zvládne techniku 2 plaveckých stylů – prsa a kraul, osvojí 

  si techniku dalšího plaveckého stylu 

- zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, zná jednoduchá  

  pravidla silničního provozu (DV) 

 

 

 

 

základy atletiky – rychlý běh, skok do 

dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

základy gymnastiky – cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající velikosti a 

hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 

 

základní plavecká výuka – základní 

plavecké dovednosti, 2 plavecké styly, 

hygiena plavání a adaptace na vodní 

prostředí 

 

výchova cyklisty – dopravní hřiště 

 

TV-5-1-04 

ZTV-5-1-02 

Žák: 

- žák zvládá základní přípravu organismu před pohybovou  

  aktivitou 

- dbá na správné dýchání 

- uplatňuje zásady pohybové hygieny 

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na 

   hřišti, v přírodě, ve vodě 

- adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

 

průpravná, kondiční, rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 

 

bezpečnost při sportování 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

TV-5-1-05 Žák: 

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových  

  činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených  

  pohybových her, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

základy sportovních her – míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

 

TV-5-1-06 Žák: 

- jedná v duchu fair play 

- zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi 

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo  

- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně 

   na ně reaguje 

- účastní se atletických závodů 

základy sportovních her – míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

 

TV-5-1-07 Žák: 

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových  

  činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály 

   pro organizaci činnosti 

 

tělocvičné pojmy – komunikace v TV 

 

TV-5-1-08 Žák: 

- umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a 

dodržovat ji 

 

tělocvičné pojmy – komunikace v TV 

 

TV-5-1-09 Žák: 

- dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho    

  s předchozími výsledky 

 

tělocvičné pojmy – komunikace v TV 

 

TV-5-1-10 Žák: 

- dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních 

akcích ve škole i v místě bydliště 

 

tělocvičné pojmy – komunikace v TV 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

TV-5-1-01 Žák: 

- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

- zná kompenzační a relaxační cviky 

- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje 

- provádí přitahování do výše čela na hrazdě 

- provádí cvičení na švédské bedně 

- zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí 

- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,  

  samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové     

  dovednosti 

průpravná, kondiční, rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 

 

 

základy gymnastiky – cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající velikosti a 

hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – 

fair play 

 

TV-5-1-02 

ZTV-5-1-01 

Žák: 

- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především 

  v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 

  oslabením 

průpravná, kondiční, rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 

 

TV-5-1-03 Žák: 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 

  cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení  

  úrovně své zdatnosti  

- umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink 

- rozlišují míč na basketbal a volejbal. 

- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 

- nacvičuje střelbu na koš 

- nacvičuje přehazovanou 

- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

- je schopen soutěžit v družstvu 

- zná techniku hodu kriketovým míčkem  

- zná princip štafetového běhu 

- uběhne 300 m 

- zná taktiku při běhu –k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, 

  při běhu terénem s překážkami 

 

průpravná, kondiční, rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 

 

základy atletiky – rychlý běh, skok do 

dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

 

základy gymnastiky – cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající velikosti a 

hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- umí skákat do dálky 

- nacvičí správnou techniku skoku z místa  

- umí šplhat na tyči 

- zvládne kotoul vpřed, vzad s různým zakončením 

- umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení  

   na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu 

TV-5-1-04 

ZTV-5-1-02 

Žák: 

- žák zvládá základní přípravu organismu před pohybovou  

  aktivitou 

- dbá na správné dýchání 

- uplatňuje zásady pohybové hygieny 

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na 

   hřišti, v přírodě, ve vodě 

- adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

 

průpravná, kondiční, rytmická, 

kompenzační a relaxační cvičení 

bezpečnost při sportování 

 

TV-5-1-05 Žák: 

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových  

  činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených  

  pohybových her, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka    

  a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

základy sportovních her – míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

 

TV-5-1-06 Žák: 

- jedná v duchu fair-play 

- respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

- zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi  

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo  

- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně 

   na ně reaguje 

- účastní se atletických závodů 

 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – 

fair play 

 

TV-5-1-07 Žák: 

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových  

  činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží 

- cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály 

   pro organizaci činnosti 

 

tělocvičné pojmy – komunikace v TV 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

TV-5-1-08 Žák: 

- umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a 

dodržovat ji 

 

tělocvičné pojmy – komunikace v TV 

 

TV-5-1-09 Žák: 

- dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími 

výsledky 

 

tělocvičné pojmy – komunikace v TV 

 

TV-5-1-10 Žák: 

- dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních 

akcích ve škole i v místě bydliště 

 

tělocvičné pojmy – komunikace v TV 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět tělesná výchova   se vyučuje jako samostatný předmět  v 6., 7. , 8. a 9. ročníku  2 hodiny týdně  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu tělesná výchova je zaměřeno na : 

- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 

- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit 

-  turistika a pobyt v přírodě – přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

 

Předmětem prolínají okruhy průřezového tématu: OSV 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
-  vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle svých aktivit  

-  učíme žáky plánovat, organizovat a řídit vlastní činnost 

-  vedeme žáky k užívání osvojeného názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu 

-  učíme žáky různým způsobem zpracovávat  informace o pohybových aktivitách ve škole 

-   hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

-   stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

-   dodáváme žákům sebedůvěru 

-   sledujeme pokrok všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 
- učíme žáky vnímat nejrůznější problémové situace a plánovat  způsob řešení problémů 

 - učíme žáky vyhledávat  informace vhodné k řešení problémů 

 - učíme žáky kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a obhajovat je 

 - učíme žáky uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit 

-   vedeme žáky ke správným způsobům řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 
- učíme žáky komunikovat na odpovídající úrovni 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme 

- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 

Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáky ke spolupráci ve skupině 
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- umožňujeme žákům podílet  se na vytváření pravidel práce v týmu 

- učíme žáky v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádat 

- učíme žáky vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný  rozvoj 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme 

- požadujeme dodržování dohodnuté kvality a postupu 

 

Kompetence občanské 
- učíme žáky respektovat názory ostatních 

- učíme žáky zodpovědně se rozhodovat podle dané situace 

- vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do sportovních aktivit 

- učíme žáky rozhodovat  se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- učíme žáky rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..) 

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

- umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce 

- umožňujeme žákům spoluorganizovat svůj pohybový režim 

- vedeme žáky k využívání znalostí a dovednosti v běžné praxi 

- učíme žáky ovládat základní postupy první pomoci 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

TV-9-1-01 

TV-9-1-03 

TV-9-3-02 

TV-9-3-07 

ZTV-9-1-03 

Žák: 

- chápe význam atletiky jako průpravy pro jiné sporty, 

- při vytrvalosti dovede uplatnit vůli, 

- zvládá techniku dané atletické disciplíny případně i další náročnější 

   techniky, 

- zná základní startovní povely, 

- zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů, 

- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy. 

Atletika: 

-běžecká abeceda 

  běh vytrvalý 800 – 1500 m na dráze  

  i v terénu 

- běh rychlý 60 m 

- štafetová předávka, běh v zatáčce 

- skok daleký – základní technika 

- hod míčkem z místa, chůze, rozběhu 

- skok vysoký – základní technika flopu 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznání 

 

ZTV – 9-1-03 

TV-9-2-02 

TV-9-3-01 

TV-9-3-05 

Žák: 

- zná aktivně osvojované pojmy 

- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc 

- umí cvičit podle slovních pokynů 

- dovede kotoul vpřed, vzad, letmo, přemet stranou, stoj na  

   lopatkách, hlavě, roznožku, skrčku, výmyk a přešvihy ve vzporu  

   na hrazdě, podmet, překot vzad na kruzích, vyšplhá s přírazem 

- dovede s osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je 

- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

- dokáže při cvičení uplatnit svůj fyzický fond 

Gymnastika: 

Akrobacie 

- kotoul vpřed, vzad, letmo + modifikace 

- stoj na lopatkách, hlavě, rukou  

  (s dopomocí) 

- přemet stranou 

- rovnovážné polohy v postojích 

- skoky na místě a z místa 

Přeskoky 

- skoky odrazem z trampolíny (prosté,  

       s pohyby nohou, s obratem) 

- roznožka přes kozu nadél, našíř  

  (i oddálený odraz) 

- skrčka přes kozu (bednu) našíř 

   (i oddálený odraz) 

- bedna nadél – kotoul 

Hrazda po čelo 

- náskok do vzporu, zákmihem seskok,  

   sešin 

- přešvihy únožmo ve vzporu 

- výmyk odrazem jednonož (obounož) 

- podmet, toče 

Kladina do 1 m 

- různé druhy chůze s doprovodnými 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

pohyby paží a obraty 

- rovnovážné polohy 

- náskoky a seskoky 

- klus, poskoky 

- jednoduché vazby a sestavy 

Kruhy 

- komíhání ve svisu 

- houpání s obraty, u záhubu seskok 

- překot vzad 

Šplh 

- s přírazem na tyči i laně 

TV-9-3-07 Žák: 

- zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou 

- chápe kulturně estetickou funkci pohybu 

- ovládá základní cvičení alespoň se dvěma druhy náčiní 

- zvládá základy aerobního cvičení s hudbou 

- umí polku a další 1 až 2 tance z osvojovaných skupin 

Rytmická a kondiční gymnastika 

- různé druhy pohybu s hudebním a  

  rytmickým doprovodem (tanec,  

  pohybové skladby, aerobní a jiné formy  

  cvičení) 

- technika pohybů (kroky, skoky, obraty,  

  cviky rovnováhy) 

- technika pohybů s náčiním (alespoň dva  

   druhy – švihadlo, míč, závoj, stuha,  

   tamburína) 

- vyjádření dynamiky pohybem 

- vlastní pohybová improvizace na  

   hudební a rytmický doprovod 

- technika tanců (kroky, držení, pohyby) 

- polkový krok ( i s hudbou) 

- výběr z lidových, společenských, 

   diskotékových a country tanců 

 

ZTV-9-1-01 

TV-9-1-02 

Žák: 

- používá správnou techniku 

Úpoly 

- střehové postoje 

- pád vpřed do kotoulu přes rameno 

- pád vzad do kolébky 

- posilování – se zátěží těla, s náčiním a 

na nářadí (využití posilovny) 

 

TV-9-3-04 

TV-9-3-03 

Žák: 

- uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních    

Sportovní hry: 

Házená 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

TV-9-2-01 

TV-9-3-02 

TV-9-3-06 

TV-9-1-05 

  dovedností a herního myšlení (tvořivosti) 

- zná základní pojmy osvojovaných činností 

- zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a dovede je  

  využívat 

- dovede pomáhat při rozhodování a zaznamenat výsledek utkání 

- zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a umí je využít  

   v základních kombinacích i v utkání 

- umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráčů  

   a učitele) 

- uplatňuje zásady fair play jednání ve hře 

- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech 

- dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků podle  

   zjednodušených pravidel 

- utkání – základní pravidla, herní role 

   a funkce hráčů, rozhodčích,  

   časoměřičů, zapisovatele… 

- základy herních systémů – postupný  

   útok s jedním pivotem, rychlý  

   protiútok, osobní obrana po celém  

   hřišti, územní obrana 0:6 

- herní kombinace – útočná založená na  

   přihrávání, útočná založená na   

   přebíhání, obranná kombinace    

   zajišťování proklouzávání 

- herní činnosti jednotlivce – uvolňování 

   bez míče, s míčem, přihrávka vrchní  

   jednoruč (z místa, za pohybu,  

   z výskoku, po uvolnění), střelba vrchní 

   jednoruč (ze země, z náskoku, po  

   uvolnění 2-3 kroky, obsazování  

   s míčem a bez míče, postoj, brankáře,  

   vyrážení a chytání střel z různých  

   prostorů 

Basketbal 

- utkání – jako házená 

- základy herních systémů – osobní  

   obranný systém, útočný systém  

   založený na rozestavení útočníků bez  

   míče kolem útočníka s míčem 

- herní kombinace – obranná kombinace  

   založená na proklouzávání, útočná  

   kombinace založená na početní převaze 

   útočníků, na akci „hoď a běž“ 

- herní činnosti jednotlivce – uvolňování  

   bez míče a s míčem (driblinkem,  

   obrátkou), přihrávka jednoruč a  

   obouruč (na místě a za pohybu), střelba  

   jednoruč a obouruč z místa, rozskok, 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

vhazování, krytí útočníka s míčem, bez 

míče, prostoru 

Volejbal 

- utkání na zmenšeném hřišti (2:2, 3:3,  

  atd.) 

- základy herních systémů – hráč, který  

   nepřijímá je nahrávačem (2:2), střední 

   u sítě nahrávačem (3:3, 4:4, 5:5, 6:6) 

- herní kombinace – s nahrávačem u sítě 

   v zóně III, postavení při příjmu a  

   podání 

- herní činnosti jednotlivce – odbití 

   obouruč vrchem a spodem, jednoruč 

   (lob a v pádu), spodní a vrchní podání, 

    přihrávka, nahrávka 

Florbal 

- základní pravidla 

- vedení míčku, přihrávání, střelba 

- utkání 

TV-9-2-01 

TV-9-1-04 

TV-9-3-06 

Žák: 

- uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční a celoživotní  

       pohybová činnost 

- ví, kde je možné se poučit o oblasti turistické akce 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí 

  (příroda, silniční provoz) 

- zvládá delší pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším 

   terénu do 25 km 

- umí založit i zlikvidovat ohniště, rozdělat a uhasit oheň podle všech 

   zásad ochrany přírody 

- zná základní pravidla orientace v přírodě 

- zvládá první pomoc při vážnějších úrazech v improvizovaných  

  podmínkách 

Turistika a pobyt v přírodě: 

- uplatnění získaných poznatků ze ZŠ  

   na turisticko-branném kurzu, při  

   projektech a při školním výletu 

- základní pravidla silničního provozu 

- orientace podle mapy a buzoly, azimut 

- turistické značení 

- první pomoc při závažných úrazech,  

   transport 

- poznatky spojené s tábořením 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

TV-9-1-02 

TV-9-1-05 

Žák: 

- zvládá bezpečný pohyb na kole, horském kole, běžeckých lyžích,  

   bruslích, lodi 

- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje 

       o zlepšení své tělesné zdatnosti 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí  

       sportovišť, přírody, silničního provozu, střelnice, vodních toků 

Rozšiřující učivo: 

- jízda na kole, horském kole, přesun po  

   trase mimo silnici 

- základy sportovní střelby, střelba na terč 

   (vzduchovou puškou) 

- překonávání přírodních překážek  

   pomocí lana, tyče, prkna apod. 

- základy vodní turistiky – nasedání,  

   vylézání, sezení v lodi (pramice,  

   raftový člun, kánoe), základní záběry,  

   otáčení, změny směru jízdy, přenášení  

   lodí, přistávání na břehu, jízda na tocích  

   nejnižší obtížnostní klasifikace 

- bruslení – dle možností 

- jízda na běžeckých lyžích – dle  

   možností 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

TV-9-1-01 

TV-9-3-07 

TV-9-1-03 

TV-9-3-02 

ZTV-9-1-03 

Žák: 

- chápe význam atletiky jako průpravy pro jiné sporty, 

- při vytrvalosti dovede uplatnit vůli, 

- zvládá techniku dané atletické disciplíny případně i další náročnější 

   techniky, 

- zná základní startovní povely, 

- zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů, 

- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy. 

Atletika: 

- běžecká abeceda 

  běh vytrvalý 800 – 1500 m na dráze i   

  v terénu 

- běh rychlý 60 m 

- štafetová předávka, běh v zatáčce 

- skok daleký – základní technika 

- hod míčkem z místa, chůze, rozběhu 

- skok vysoký – základní technika flopu 

vrh koulí – základní technika 

OSV – mezilidské vztahy 

TV-9-2-02 

TV-9-3-01 

TV-9-3-05 

ZTV-9-1-03 

Žák: 

- zná aktivně osvojované pojmy 

- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc 

- umí cvičit podle slovních pokynů 

- dovede kotoul vpřed, vzad, letmo, přemet stranou, stoj na  

   lopatkách, hlavě, roznožku, skrčku, výmyk a přešvihy ve vzporu 

   na hrazdě, podmet, překot vzad na kruzích, vyšplhá s přírazem 

- dovede s osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je 

- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

- dokáže při cvičení uplatnit svůj fyzický fond 

Gymnastika: 

Akrobacie 

- kotoul vpřed, vzad, letmo + modifikace 

- stoj na lopatkách, hlavě, rukou  

  (s dopomocí) 

- přemet stranou 

- rovnovážné polohy v postojích 

- skoky na místě a z místa 

Přeskoky 

- skoky odrazem z trampolíny (prosté,  

   s pohyby nohou, s obratem) 

- roznožka přes kozu nadél, našíř 

   (i oddálený odraz) 

- skrčka přes kozu (bednu) našíř 

  (i oddálený odraz) 

- bedna nadél – kotoul 

Hrazda po čelo 

- náskok do vzporu, zákmihem seskok,  

  sešin 

- přešvihy únožmo ve vzporu 

- výmyk odrazem jednonož (obounož) 

- podmet, toče 

Kladina do 1 m 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- různé druhy chůze s doprovodnými  

  pohyby paží a obraty 

- rovnovážné polohy 

- náskoky a seskoky 

- klus, poskoky 

- jednoduché vazby a sestavy 

Kruhy 

- komíhání ve svisu 

- houpání s obraty, u záhubu seskok 

- překot vzad 

Šplh 

- s přírazem na tyči i laně 

TV-9-3-07 Žák: 

- zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou 

- chápe kulturně estetickou funkci pohybu 

- ovládá základní cvičení alespoň se dvěma druhy náčiní 

- zvládá základy aerobního cvičení s hudbou 

- umí polku a další 1 až 2 tance z osvojovaných skupin 

Rytmická a kondiční gymnastika 

- různé druhy pohybu s hudebním  

  a rytmickým doprovodem (tanec,  

  pohybové skladby, aerobní a jiné formy  

  cvičení) 

- technika pohybů (kroky, skoky, obraty,  

   cviky rovnováhy) 

- technika pohybů s náčiním (alespoň dva 

   druhy – švihadlo, míč, závoj, stuha,  

   tamburína) 

- vyjádření dynamiky pohybem 

- vlastní pohybová improvizace 

   na hudební a rytmický doprovod 

- technika tanců (kroky, držení, pohyby) 

- polkový krok ( i s hudbou) 

- výběr z lidových, společenských, 

diskotékových a country tanců 

 

TV-9-1-02 

ZTV-9-1-01 

Žák: 

- používá správnou techniku 

Úpoly 

- střehové postoje 

- pád vpřed do kotoulu přes rameno 

- pád vzad do kolébky 

- posilování – se zátěží těla, s náčiním 

   a na nářadí (využití posilovny) 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

TV-9-3-04 

TV-9-3-03 

TV-9-2-01 

TV-9-3-03 

TV-9-3-02 

TV-9-3-06 

TV-9-1-05 

Žák: 

- uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních 

   dovedností a herního myšlení (tvořivosti) 

- zná základní pojmy osvojovaných činností 

- zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a dovede je  

   využívat 

- dovede pomáhat při rozhodování a zaznamenat výsledek utkání 

- zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a umí je využít  

   v základních kombinacích i v utkání 

- umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráčů a  

  učitele) 

- uplatňuje zásady fair play jednání ve hře 

- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech 

- dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků podle  

   zjednodušených pravidel 

Sportovní hry: 

Házená 

- utkání – základní pravidla, herní role a 

funkce hráčů, rozhodčích, časoměřičů, 

zapisovatele… 

- základy herních systémů – postupný útok 

s jedním pivotem, rychlý protiútok, osobní 

obrana po celém hřišti, územní obrana 0:6 

- herní kombinace – útočná založená na 

přihrávání, útočná založená na přebíhání, 

obranná kombinace zajišťování 

proklouzávání 

-herní činnosti jednotlivce – uvolňování bez 

míče, s míčem, přihrávka vrchní jednoruč (z 

místa, za pohybu, z výskoku, po uvolnění), 

střelba vrchní jednoruč (ze země, z náskoku, 

po uvolnění 2-3 kroky, obsazování s míčem 

a bez míče, postoj, brankáře, vyrážení a 

chytání střel z různých prostorů 

Basketbal 

-utkání – jako házená 

-základy herních systémů – osobní obranný 

systém, útočný systém založený na 

rozestavení útočníků bez míče kolem 

útočníka s míčem 

 

-herní kombinace – obranná kombinace 

založená na proklouzávání, útočná 

kombinace založená na početní převaze 

útočníků, na akci „hoď a běž“ 

-herní činnosti jednotlivce – uvolňování bez 

míče a s míčem (driblinkem, obrátkou), 

přihrávka jednoruč a obouruč (na místě a za 

pohybu), střelba jednoruč a obouruč z místa, 

rozskok, vhazování, krytí útočníka s míčem, 

bez míče, prostoru 

Volejbal 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- utkání na zmenšeném hřišti (2:2, 3:3,  

   atd.) 

- základy herních systémů – hráč, který  

   nepřijímá je nahrávačem (2:2), střední  

   u sítě nahrávačem (3:3, 4:4, 5:5, 6:6) 

- herní kombinace – s nahrávačem u sítě  

   v zóně III, postavení při příjmu 

   a podání 

- herní činnosti jednotlivce – odbití  

   obouruč vrchem a spodem, jednoruč  

   (lob a v pádu), spodní a vrchní podání,  

   přihrávka, nahrávka 

Florbal 

- základní pravidla 

- vedení míčku, přihrávání, střelba 

- utkání 

TV-9-2-01 

TV-9-1-04 

TV-9-3-06 

Žák: 

- uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční a celoživotní  

   pohybová činnost 

- ví, kde je možné se poučit o oblasti turistické akce 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí  

  (příroda, silniční provoz) 

- zvládá delší pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším 

   terénu do 25 km 

- umí založit i zlikvidovat ohniště, rozdělat a uhasit oheň podle všech 

  zásad ochrany přírody 

- zná základní pravidla orientace v přírodě 

- zvládá první pomoc při vážnějších úrazech v improvizovaných  

  podmínkách 

Turistika a pobyt v přírodě: 

- uplatnění získaných poznatků ze ZŠ  

   na turisticko-branném kurzu, při  

   projektech a při školním výletu 

- základní pravidla silničního provozu 

- orientace podle mapy a buzoly, azimut 

- turistické značení 

- první pomoc při závažných úrazech, 

transport 

- poznatky spojené s tábořením 

- přežití v přírodě, orientace, ukrytí,  

   nouzový přístřešek, zajištění vody,  

   tepla, potravy 

Z, D, Př 

ZTV-9-1-02 

TV-9-1-02 

TV-9-1-05 

TV-9-2-01 

Žák: 

- zvládá bezpečný pohyb na kole, horském kole, běžeckých lyžích,  

   bruslích, lodi 

- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje  

Rozšiřující učivo: 

- jízda na kole, horském kole, přesun  

  po trase mimo silnici 

- základy sportovní střelby, střelba na terč 

Z, D, Př 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

   o zlepšení své tělesné zdatnosti 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí  

   sportovišť, přírody, silničního provozu, střelnice, vodních toků 

- chápe spojení kondičně a dovednostně náročné činnosti na lyžích  

   s účinky zdravotními, rekreačními a poznávacími 

- zná nejdůležitější pravidla pohybu v zimní krajině a chování na 

   společných zařízeních (sjezdovky, vleky, běžecké tratě) a řídí se  

   jimi 

- zvládá dovednosti na běžeckých, sjezdových lyžích, snowboardu,  

   které mu umožňují bezpečný pohyb ve středně náročném terénu 

- zvládá mazání lyží 

- ví, jak se připravit na horskou túru, koho a jak informovat  

   o zamýšlené cestě 

- ví, jak se zachovat při poranění sebe nebo spolužáka 

(vzduchovou puškou) 

- překonávání přírodních překážek  

   pomocí lana, tyče, prkna apod. 

- základy vodní turistiky – nasedání,  

   vylézání, sezení v lodi (pramice,  

   raftový člun, kánoe), základní záběry, 

   otáčení, změny směru jízdy, přenášení  

   lodí, přistávání na břehu, jízda na tocích 

    nejnižší obtížnostní klasifikace 

- bruslení – dle možností 

- jízda na běžeckých lyžích – dle  

   možností 

Lyžování 

- běžecký výcvik, lyžařská turistika 

- sjezdový výcvik, skok ze sněhového 

   můstku 

- carvingové lyžování 

- základy jízdy na snowboardu 

- jízda na vleku 

- mazání lyží, údržba výzbroje a výstroje 

- zásady bezpečného pohybu na horách  

   a orientace v zimní krajině 

- zásady chování na sjezdovce, běžecké  

  trati, vleku 

- ošetření i těžších poranění  

   v improvizovaných podmínkách,  

   improvizovaný svoz zraněného 

- seznámení s funkcí a pokyny horské  

   služby 

 

 

 

 

 

týdenní kurz v 7. ročníku – 

uskutečnění závisí od počtu 

přihlášených dětí (s možností 

zařazení i žáků 8. a 9. ročníku) 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

TV-9-1-01 

TV-9-3-07 

TV-9-1-03 

TV-9-3-02 

ZTV-9-1-03 

Žák: 

- chápe význam atletiky jako průpravy pro jiné sporty, 

- při vytrvalosti dovede uplatnit vůli, 

- zvládá techniku dané atletické disciplíny případně i další náročnější 

   techniky, 

- zná základní startovní povely, 

- zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů, 

- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy. 

Atletika: 

- běžecká abeceda 

  běh vytrvalý 800 – 1500 m na dráze 

  i v terénu 

- běh rychlý 60 m 

- štafetová předávka, běh v zatáčce 

- skok daleký – i další techniky 

- hod míčkem z  rozběhu 

- skok vysoký – základní technika flopu 

- vrh koulí – zdokonalování techniky 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

TV-9-2-02 

TV-9-3-01 

TV-9-3-05 

ZTV-9-1-03 

Žák: 

- zná aktivně osvojované pojmy 

- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc 

- umí cvičit podle slovních pokynů 

- dovede kotoul vpřed, vzad, letmo, přemet stranou, stoj na  

   lopatkách, hlavě, roznožku, skrčku, výmyk a přešvihy ve vzporu 

   na hrazdě, podmet, překot vzad na kruzích, vyšplhá s přírazem 

- dovede s osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je 

- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

- dokáže při cvičení uplatnit svůj fyzický fond 

Gymnastika: 

Akrobacie 

- kotoul vpřed, vzad, letmo + modifikace 

- stoj na lopatkách, hlavě, rukou 

   (s výdrží) 

- přemet stranou 

- rovnovážné polohy v postojích 

- skoky na místě a z místa 

Přeskoky 

- skoky odrazem z trampolíny, přemet,  

  salto 

- roznožka přes kozu nadél, našíř 

  (i oddálený odraz) 

- skrčka přes kozu (bednu) našíř 

  (i oddálený odraz) 

- bedna nadél – kotoul 

Hrazda po čelo 

- náskok do vzporu, zákmihem seskok,  

  sešin 

- přešvihy únožmo ve vzporu 

- výmyk odrazem jednonož (obounož) 

- podmet, toče 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

Kladina do 1 m 

- různé druhy chůze s doprovodnými  

  pohyby paží a obraty 

- rovnovážné polohy 

- náskoky a seskoky 

- klus, poskoky 

- jednoduché vazby a sestavy 

Kruhy 

- komíhání ve svisu 

- houpání s obraty, u záhubu seskok 

- překot vzad 

Šplh 

- s přírazem na tyči i laně 

TV-9-3-07 Žák: 

- zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou 

- chápe kulturně estetickou funkci pohybu 

- ovládá základní cvičení alespoň se dvěma druhy náčiní 

- zvládá základy aerobního cvičení s hudbou 

- umí polku a další 1 až 2 tance z osvojovaných skupin 

Rytmická a kondiční gymnastika 

- různé druhy pohybu s hudebním a  

   rytmickým doprovodem (tanec,  

   pohybové skladby, aerobní a jiné formy 

   cvičení) 

- technika pohybů (kroky, skoky, obraty,  

   cviky rovnováhy) 

- technika pohybů s náčiním (alespoň dva 

   druhy – švihadlo, míč, závoj, stuha,  

   tamburína) 

- vyjádření dynamiky pohybem 

- vlastní pohybová improvizace na  

   hudební a rytmický doprovod 

- technika tanců (kroky, držení, pohyby) 

- polkový krok ( i s hudbou) 

- výběr z lidových, společenských, 

diskotékových a country tanců 

 

TV-9-3-04 

TV-9-3-03 

TV-9-2-01 

TV-9-3-06 

TV-9-1-05 

Žák: 

- uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních  

  dovedností a herního myšlení (tvořivosti) 

- zná základní pojmy osvojovaných činností 

- zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a dovede je  

  využívat 

Sportovní hry: 

Házená 

- utkání – základní pravidla, herní role  

  a funkce hráčů, rozhodčích, časoměřičů, 

   zapisovatele… 

- základy herních systémů – postupný  

   útok s jedním pivotem, rychlý  
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- dovede pomáhat při rozhodování a zaznamenat výsledek utkání 

- zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a umí je využít  

  v základních kombinacích i v utkání 

- umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráčů a  

   učitele) 

- uplatňuje zásady fair play jednání ve hře 

- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech 

- dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků podle  

   zjednodušených pravidel 

   protiútok, osobní obrana po celém 

   hřišti, územní obrana 0:6 

- herní kombinace – útočná založená na  

  přihrávání, útočná založená na  

  přebíhání, obranná kombinace 

   zajišťování proklouzávání 

- herní činnosti jednotlivce – uvolňování 

   bez míče, s míčem, přihrávka vrchní 

   jednoruč (z místa, za pohybu,  

   z výskoku, po uvolnění), střelba vrchní 

   jednoruč (ze země, z náskoku, po  

   uvolnění 2-3 kroky, obsazování  

   s míčem a bez míče, postoj, brankáře,  

   vyrážení a chytání střel z různých 

   prostorů 

Basketbal 

- utkání – jako házená 

- základy herních systémů – osobní  

   obranný systém, útočný systém  

   založený na rozestavení útočníků bez  

   míče kolem útočníka s míčem 

- herní kombinace – obranná kombinace 

   založená na proklouzávání, útočná  

   kombinace založená na početní  

   převaze útočníků, na akci „hoď a běž“ 

- herní činnosti jednotlivce – uvolňování 

   bez míče a s míčem (driblinkem,  

  obrátkou), přihrávka jednoruč a obouruč 

(na místě a za pohybu), střelba jednoruč a 

obouruč z místa, rozskok, vhazování, 

krytí útočníka s míčem, bez míče, 

prostoru 

Volejbal 

- utkání na zmenšeném hřišti (2:2, 3:3,  

  atd.) 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- základy herních systémů – hráč, který 

   nepřijímá je nahrávačem (2:2), střední  

   u sítě nahrávačem (3:3, 4:4, 5:5, 6:6) 

- herní kombinace – s nahrávačem u sítě 

   v zóně III, postavení při příjmu  

   a podání 

- herní činnosti jednotlivce – odbití  

  obouruč vrchem a spodem, jednoruč  

  (lob a v pádu), spodní a vrchní podání,  

   přihrávka, nahrávka 

Florbal 

- základní pravidla 

- vedení míčku, přihrávání, střelba 

- utkání 

TV-9-2-01 

TV-9-1-04 

TV-9-3-06 

Žák: 

- uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční a celoživotní  

  pohybová činnost 

- ví, kde je možné se poučit o oblasti turistické akce 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí  

  (příroda, silniční provoz) 

- zvládá delší pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším 

  terénu do 25 km 

- umí založit i zlikvidovat ohniště, rozdělat a uhasit oheň podle všech 

   zásad ochrany přírody 

- zná základní pravidla orientace v přírodě 

- zvládá první pomoc při vážnějších úrazech v improvizovaných 

podmínkách 

Turistika a pobyt v přírodě: 

- uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na 

   turisticko-branném kurzu, při  

  projektech a při školním výletu 

- základní pravidla silničního provozu 

- orientace podle mapy a buzoly, azimut 

- turistické značení 

- první pomoc při závažných úrazech,  

   transport 

- poznatky spojené s tábořením 

 

Z, D, Př 

ZTV-9-1-02 

TV-9-1-05 

TV-9-2-01 

Žák: 

- zvládá bezpečný pohyb na kole, horském kole, běžeckých lyžích,  

   bruslích, lodi 

- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje 

  o zlepšení své tělesné zdatnosti 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí  

Rozšiřující učivo: 

- jízda na kole, horském kole, přesun  

  po trase mimo silnici 

- základy sportovní střelby, střelba na terč  

(vzduchovou puškou) 

- překonávání přírodních překážek  

Z, D, Př 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

   sportovišť, přírody, silničního provozu, střelnice, vodních toků 

- chápe spojení kondičně a dovednostně náročné činnosti na lyžích  

  s účinky zdravotními, rekreačními a poznávacími 

- zná nejdůležitější pravidla pohybu v zimní krajině a chování na  

  společných zařízeních (sjezdovky, vleky, běžecké tratě) a řídí se  

  jimi 

- zvládá dovednosti na běžeckých, sjezdových lyžích, snowboardu, 

   které mu umožňují bezpečný pohyb ve středně náročném terénu 

- zvládá mazání lyží 

- ví, jak se připravit na horskou túru, koho a jak informovat o  

  zamýšlené cestě 

- ví, jak se zachovat při poranění sebe nebo spolužáka 

  pomocí lana, tyče, prkna apod. 

- základy vodní turistiky – nasedání,  

  vylézání, sezení v lodi (pramice,raftový  

  člun, kánoe), základní záběry, otáčení,  

  změny směru jízdy, přenášení lodí, 

   přistávání na břehu, jízda na tocích  

   nejnižší obtížnostní klasifikace 

- bruslení – dle možností 

- jízda na běžeckých lyžích – dle 

možností 

Lyžování 

- běžecký výcvik, lyžařská turistika 

- sjezdový výcvik, skok ze sněhového  

  můstku, carvingové lyžování 

- základy jízdy na snowboardu 

- jízda na vleku 

- mazání lyží, údržba výzbroje a výstroje 

- zásady bezpečného pohybu na horách  

   a   orientace v zimní krajině 

- zásady chování na sjezdovce, běžecké 

   trati, vleku 

- ošetření i těžších poranění  

   v improvizovaných podmínkách,  

   improvizovaný svoz zraněného 

- seznámení s funkcí a pokyny horské sl. 

 

 

týdenní kurz v 7. ročníku – 

uskutečnění závisí od počtu 

přihlášených dětí (s možností 

zařazení i žáků 8. a 9. ročníku) 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  2 hodiny týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

TV-9-1-01 

TV-9-3-07 

TV-9-1-03 

TV-9-3-02 

ZTV-9-1-03 

Žák: 

- chápe význam atletiky jako průpravy pro jiné sporty, 

- při vytrvalosti dovede uplatnit vůli, 

- zvládá techniku dané atletické disciplíny případně i další náročnější 

  techniky, 

- zná základní startovní povely, 

- zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů, 

- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy. 

Atletika: 

- běžecká abeceda 

  běh vytrvalý 800 – 1500 m na dráze i  

  v terénu 

- běh rychlý 60 m 

- štafetová předávka, běh v zatáčce 

- skok daleký – i další techniky 

- hod míčkem z  rozběhu 

- skok vysoký – základní technika flopu 

- vrh koulí – i další techniky 

 

TV-9-2-02 

TV-9-3-01 

TV-9-3-05 

ZTV-9-1-03 

Žák: 

- zná aktivně osvojované pojmy 

- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc 

- umí cvičit podle slovních pokynů 

- dovede kotoul vpřed, vzad, letmo, přemet stranou, stoj na  

   lopatkách, hlavě, roznožku, skrčku, výmyk a přešvihy ve vzporu  

   na hrazdě, podmet, překot vzad na kruzích, vyšplhá s přírazem 

- dovede s osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je 

- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

- dokáže při cvičení uplatnit svůj fyzický fond 

Gymnastika: 

Akrobacie 

- kotoul vpřed, vzad, letmo + modifikace 

- stoj na lopatkách, hlavě, rukou  

  (s výdrží) 

- přemet stranou 

- rovnovážné polohy v postojích 

- skoky na místě a z místa 

Přeskoky 

- skoky odrazem z trampolíny, přemet,  

   salto 

- roznožka přes kozu nadél, našíř 

   (i oddálený odraz) 

- skrčka přes kozu (bednu) našíř 

   (i oddálený odraz) 

- bedna nadél – kotoul 

Hrazda po čelo 

- náskok do vzporu, zákmihem seskok,  

  sešin 

- přešvihy únožmo ve vzporu 

- výmyk odrazem jednonož (obounož) 

- podmet, toče 

Kladina do 1 m 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- různé druhy chůze s doprovodnými  

  pohyby paží a obraty 

- rovnovážné polohy 

- náskoky a seskoky 

- klus, poskoky 

- jednoduché vazby a sestavy 

Kruhy 

- komíhání ve svisu 

- houpání s obraty, u záhubu seskok 

- překot vzad 

Šplh 

- s přírazem na tyči i laně 

TV-9-3-07 Žák: 

- zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou 

- chápe kulturně estetickou funkci pohybu 

- ovládá základní cvičení alespoň se dvěma druhy náčiní 

- zvládá základy aerobního cvičení s hudbou 

- umí polku a další 1 až 2 tance z osvojovaných skupin 

Rytmická a kondiční gymnastika  

- různé druhy pohybu s hudebním 

   a   rytmickým doprovodem (tanec, 

   pohybové skladby, aerobní a jiné formy 

   cvičení) 

- technika pohybů (kroky, skoky, obraty,  

   cviky rovnováhy) 

- technika pohybů s náčiním (alespoň dva 

   druhy – švihadlo, míč, závoj, stuha,  

   tamburína) 

- vyjádření dynamiky pohybem 

- vlastní pohybová improvizace na  

   hudební a rytmický doprovod 

- technika tanců (kroky, držení, pohyby) 

- polkový krok ( i s hudbou) 

- výběr z lidových, společenských, 

diskotékových a country tanců 

 

 TV- 9-1-02 

ZTV-9-1-01 

Žák: 

- používá správnou techniku 
Úpoly 

- střehové postoje 

- pád vpřed do kotoulu přes rameno 

- pád vzad do kolébky 

- posilování – se zátěží těla, s náčiním a  

   na nářadí (využití posilovny) 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

TV-9-3-04 

TV-9-3-03 

TV-9-2-01 

TV-9-3-06 

TV-9-3-02 

TV-9-1-05 

Žák: 

- uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních  

   dovedností a herního myšlení (tvořivosti) 

- zná základní pojmy osvojovaných činností 

- zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a dovede je  

  využívat 

- dovede pomáhat při rozhodování a zaznamenat výsledek utkání 

- zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a umí je využít  

   v základních kombinacích i v utkání 

- umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráčů a  

   učitele) 

- uplatňuje zásady fair play jednání ve hře 

- uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech 

- dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků podle  

   zjednodušených pravidel 

Sportovní hry: 

Házená 

-utkání – základní pravidla, herní role a 

funkce hráčů, rozhodčích, časoměřičů, 

zapisovatele… 

-základy herních systémů – postupný útok 

s jedním pivotem, rychlý protiútok, osobní 

obrana po celém hřišti, územní obrana 0:6 

-herní kombinace – útočná založená na 

přihrávání, útočná založená na přebíhání, 

obranná kombinace zajišťování 

proklouzávání 

-herní činnosti jednotlivce – uvolňování bez 

míče, s míčem, přihrávka vrchní jednoruč (z 

místa, za pohybu, z výskoku, po uvolnění), 

střelba vrchní jednoruč (ze země, z náskoku, 

po uvolnění 2-3 kroky, obsazování s míčem 

a bez míče, postoj, brankáře, vyrážení a 

chytání střel z různých prostorů 

Basketbal 

-utkání – jako házená 

-základy herních systémů – osobní obranný 

systém, útočný systém založený na 

rozestavení útočníků bez míče kolem 

útočníka s míčem 

-herní kombinace – obranná kombinace 

založená na proklouzávání, útočná 

kombinace založená na početní převaze 

útočníků, na akci „hoď a běž“ 

-herní činnosti jednotlivce – uvolňování bez 

míče a s míčem (driblinkem, obrátkou), 

přihrávka jednoruč a obouruč (na místě a za 

pohybu), střelba jednoruč a obouruč z místa, 

rozskok, vhazování, krytí útočníka s míčem, 

bez míče, prostoru 

 

 

 

 



292 

 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

Volejbal 

- utkání na zmenšeném hřišti (2:2, 3:3,  

   atd.) 

- základy herních systémů – hráč, který 

   nepřijímá je nahrávačem (2:2), střední 

    u sítě nahrávačem (3:3, 4:4, 5:5, 6:6) 

- herní kombinace – s nahrávačem u sítě  

   v zóně III, postavení při příjmu  

   a podání 

- herní činnosti jednotlivce – odbití  

   obouruč vrchem a spodem, jednoruč  

   (lob a v pádu), spodní a vrchní podání, 

   přihrávka, nahrávka 

Florbal 

- základní pravidla 

- vedení míčku, přihrávání, střelba 

- utkání 

TV-9-2-01 

TV-9-1-04 

TV-9-3-06 

Žák: 

- uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční a celoživotní  

   pohybová činnost 

- ví, kde je možné se poučit o oblasti turistické akce 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí  

  (příroda, silniční provoz) 

- zvládá delší pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším 

   terénu do 25 km 

- umí založit i zlikvidovat ohniště, rozdělat a uhasit oheň podle všech 

   zásad ochrany přírody 

- zná základní pravidla orientace v přírodě 

- zvládá první pomoc při vážnějších úrazech v improvizovaných  

   podmínkách 

Turistika a pobyt v přírodě: 

- uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na 

   turisticko-branném kurzu, při  

   projektech a při školním výletu 

- základní pravidla silničního provozu 

- orientace podle mapy a buzoly, azimut 

- turistické značení 

- první pomoc při závažných úrazech,  

   transport 

- poznatky spojené s tábořením 

 

Z, D, Př 

ZTV-9-1-02 

TV-9-1-05 

TV-9-01 

Žák: 

- zvládá bezpečný pohyb na kole, horském kole, běžeckých lyžích,  

   bruslích, lodi 

Rozšiřující učivo: 

- jízda na kole, horském kole, přesun po  

  trase mimo silnici 

Z, D, Př 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje  

   o zlepšení své tělesné zdatnosti 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí  

   sportovišť, přírody, silničního provozu, střelnice, vodních toků 

- chápe spojení kondičně a dovednostně náročné činnosti na lyžích  

   s účinky zdravotními, rekreačními a poznávacími 

- zná nejdůležitější pravidla pohybu v zimní krajině a chování na  

   společných zařízeních (sjezdovky, vleky, běžecké tratě) a řídí se 

   jimi 

- zvládá dovednosti na běžeckých, sjezdových lyžích, snowboardu, 

   které mu umožňují bezpečný pohyb ve středně náročném terénu 

- zvládá mazání lyží 

- ví, jak se připravit na horskou túru, koho a jak informovat 

  o zamýšlené cestě 

- ví, jak se zachovat při poranění sebe nebo spolužáka 

- základy sportovní střelby, střelba na terč 

   (vzduchovou puškou) 

- překonávání přírodních překážek  

       pomocí lana, tyče, prkna apod. 

- základy vodní turistiky – nasedání,  

   vylézání, sezení v lodi (pramice,  

   raftový člun, kánoe), základní záběry, 

   otáčení, změny směru jízdy, přenášení 

    lodí, přistávání na břehu, jízda na  

    tocích nejnižší obtížnostní klasifikace 

- bruslení – dle možností 

- jízda na běžeckých lyžích – dle  

   možností 

Lyžování 

- běžecký výcvik, lyžařská turistika 

- sjezdový výcvik, skok ze sněhového  

   můstku 

- carvingové lyžování 

- základy jízdy na snowboardu 

- jízda na vleku 

- mazání lyží, údržba výzbroje a výstroje 

- zásady bezpečného pohybu na horách  

  a orientace v zimní krajině 

- zásady chování na sjezdovce, běžecké 

   trati, vleku 

- ošetření i těžších poranění  

   v improvizovaných podmínkách,  

   improvizovaný svoz zraněného 

- seznámení s funkcí a pokyny horské 

   služby 

 

 

 

 

 

 

týdenní kurz v 7. ročníku – 

uskutečnění závisí od počtu 

přihlášených dětí (s možností 

zařazení i žáků 8. a 9. ročníku) 
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PRACOVNÍ  VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň    
  
Vzdělávací oblast -Člověk a svět práce 
RVP ZV nepojmenovává předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1.stupeň zvolen název  Pracovní výchova. 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací  předmět Pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících následovně: 

1. ročník – 1 hodina týdně 

2. ročník – 1 hodina týdně 

3. ročník – 1 hodina týdně 

4. ročník – 1 hodina týdně 

5. ročník – 1 hodina týdně 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu pracovní výchova  směřuje k: 

- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce  

- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a 

pomůcek při práci i v běžném životě  

- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního 

výsledku  

- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka  

- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu 

prostředí  

- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení  

- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro 

volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci  

 

Žáci se v předmětu  učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 

samostatně i v týmu. 

 

Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1.stupni rozdělen do čtyř tématických okruhů:  

• Práce s drobným materiálem 

- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů 

- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 

- jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

- lidové zvyky, tradice a řemesla 

 

 

• Konstrukční činnosti 
- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 
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- sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

• Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 

- péče o nenáročné rostliny 

- pěstování rostlin ze semen 

- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

• Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 

- příprava tabule pro jednoduché stolování 

 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. 

 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: OSV, EV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka 

Kompetence k učení 
-     vedeme žáky k osvojování základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí 

- učíme žáky používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

- umožňujeme žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

- podporujeme  u žáků tvořivost a samostatnost 

- učíme žáky vyhodnocovat své činnosti 

- vedeme žáky k trpělivosti 

 

Kompetence k řešení problémů 
- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů při plnění zadaných úkolů 

- snažíme se rozvíjet u žáků tvořivost, vedou je k uplatňování vlastních nápadů 

- podporujeme  týmovou spolupráci při řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v oblasti pracovních nástrojů, nářadí, pomůcek, učitelé učí žáky popsat postup práce 

- vedeme žáky k užívání správné terminologie 

 

Kompetence sociální a personální 
- vedeme  žáky ke spolupráci a ke vzájemné pomoci 

- vedeme žáky k práci ve skupině, k vytváření společných prací, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, ke společnému se snaženío dosažení 

kvalitního výsledku 

- podporujeme vzájemnou spolupráci žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze naplňovat osobní a společné cíle 

 

Kompetence občanské 
- vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci a vedeme je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 
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-  umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků 

- vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 

-  zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby jim v činnostech pomáhají 

- vedeme žáky ke správnému a zodpovědnému zacházení s pracovními pomůckami 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 

Vyučovací  předmět:  Pracovní výchova 

Ročník:    1. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP -3-1-01 

 

 

 

 

 

ČSP-3-1-02 

Žák: 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty t tradičních  

   i netradičních materiálů 

- žák zvládá základní činnosti tj. skládání, stříhání, mačkání, vytrhávání,  

  slepování, navlékání přírodnin, válení, hnětení, ohýbání a stlačování 

- dokáže vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 

  dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní materiál 

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

- v praxi využívá znalosti vlastností plastického materiálu tj.pružnost,    

  tažnost, ohebnost 

- vlastnosti různých materiálů poznává též svými smysly a svou tvorbou  

  objevuje další možnosti 

- seznamuje se a dodržuje hygienické a bezpečnostní návyky při tvorbě 

  umí stříhat textil a nalepit textilii 

 

Práce s drobným materiálem 

- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 

   hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 

- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a  

  využití 

 

- jednoduché pracovní operace a postupy,  

  organizace práce 

 

- lidové zvyky, tradice 

 

 

 

ČSP-3-2-01 

 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí 

- dovede sestavovat stavebnicové prvky 

- umí montovat a demontovat stavebnici 

 

Konstrukční činnosti 

- stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou 

 

 

 

 

ČSP-3-3-02 

 

- pečuje o nenáročné rostliny 

- zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání 

Pěstitelské práce 

- pěstování pokojových rostlin 

 

 

 

ČSP-3-4-02 
 

- chová se vhodně při stolování 

- zná základy správného stolování a společenského chování 

 

 Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 

Vyučovací  předmět:  Pracovní výchova 

Ročník:    2. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP-3-1-01 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP- 3-1-02 

 

Žák: 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty t tradičních 

  i netradičních materiálů 

- žák umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat  

  papír 

- umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 

- dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru  

  přírodní materiál 

- umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil 

-pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

Práce s drobným materiálem 

- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 

   hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 

- pracovní pomůcky a nástroje – funkce  

   a využití 

 

- lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

- jednoduché pracovní operace a postupy, 

  organizace práce 

 

 

 

OSV – kooperace a kompetice 

 

 

 

ČSP-3-2-01 

 

- dovede sestavovat stavebnicové prvky 

- umí montovat a demontovat stavebnici 

Konstrukční činnosti 

- stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou 

 

 

 

ČSP -3-3-02 

 

 

ČSP-3-3-01 

 

-pečuje o nenáročné rostliny 

- zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání, kypření, 

- umí zasít semena 

- provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky  

  pozorování 

 Pěstitelské práce 

- pěstování pokojových rostlin 

- základní podmínky pro pěstování rostlin,  

  půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

- pěstování rostlin ze semen v místnosti 

 

EV – Základní podmínky 

života 

 

 

ČSP-3-4-01 

ČSP-3-4-02 

 

-chová se vhodně při stolování 

-připraví tabuli pro jednoduché stolování 

- připraví jednoduchý studený pokrm 

 

- Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 

- jednoduchá úprava stolu 

 - příprava pokrmu 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 

Vyučovací  předmět:  Pracovní výchova 

Ročník:    3. 

Časová dotace:  1. hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP -3-1-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP-3-1-02 

 

Žák: 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty t tradičních i  

  netradičních materiálů 

- žák umí mačkat, trhat, lepit, polepovat, stříhat, vystřihovat, překládat 

  a skládat papír 

- umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 

-volí vhodné pomůcky a nástroje 

-dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru  

 přírodní materiál 

-dodržuje zásady bezpečnosti práce 

-rozvíjí tvořivost a fantazii při práci s odpadovým materiálem 

-pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

Práce s drobným materiálem 

- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 

  hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 

 

- pracovní pomůcky a nástroje – funkce  

  a využití 

 

- jednoduché pracovní operace a postupy, 

  organizace práce 

 

- lidové zvyky, tradice 

 

 

ČSP-3-2-01 

 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí 

- umí samostatně montovat a demontovat stavebnici podle slovního  

  návodu, využívá vlastní fantazie 

Konstrukční činnosti 

-  stavebnice (plošné, prostorové,  

  konstrukční), sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou 

 

ČSP-3-3-02 

 

 

 

ČSP-3-3-01 

-pečuje o nenáročné rostliny 

-provádí jednoduché pěstitelské činnosti 

- volí podle druhů pěstitelských činností správně pomůcky, nástroje  

 a náčiní 

- provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky  

  pozorování 

Pěstitelské práce 

- pěstování pokojových rostlin 

- základní podmínky pro pěstování rostlin, 

  půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

- pěstování rostlin ze semen v místnosti 

 

 

ČSP-3-4-01 

 

 

ČSP-3-4-02 

 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování 

- připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 

- dbá na bezpečnost práce v kuchyni 

- chová se vhodně při stolování 

 

- Příprava pokrmů 

- výběr, nákup a skladování potravin 

- příprava pokrmu podle receptu 

- jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 

Vyučovací  předmět:  Pracovní výchova 

Ročník:    4. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP-5-1-01 

 

ČSP-5-1-02 

 

ČSP-5-1-03 

 

ČSP-5-1-04 

Žák: 

 - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své  

    představivosti různé výrobky z daného materiálu 

- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky z lidových  

   tradic 

- volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

- udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje základy hygieny,  

   bezpečnost práce 

Práce s drobným materiálem 

- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 

  hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 

- lidové zvyky, tradice, řemesla 

- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a  

  využití 

- jednoduché pracovní operace a postupy, 

  organizace práce 

 

 

ČSP-5-2-01 

ČSP-5-2-02 

 

ČSP-5-2-03 

-provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

-pracuje podle slovního návodu,  

- seznamuje se s jednoduchou technickou dokumentací 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc  

  při úrazu 

Práce s drobným materiálem 

-  stavebnice (plošné, prostorové,  

  konstrukční), sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou 

- bezpečnost při práci 

- první pomoc 

 

 

ČSP-5-3-01 

 

ČSP-5-3-02 

ČSP-5-3-03 

 

ČSP-5-3-04 

 

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské  

  pokusy a pozorování 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny 

- umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje  

  a náčiní 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 

  úrazu                                                        

Pěstitelské práce 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 

- půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

-  pěstování rostlin ze semene v místnosti 

- pěstování pokojových rostlin 

 

- hygiena a bezpečnost práce 

 

EV – Vztah člověka k prostředí 

 

 

ČSP-5-4-01 

ČSP -5-4-02 

ČSP-5-4-03 

ČSP-5-4-04 

 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně 

- seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně 

- zná pravidla správného stolování a společenského chování 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny 

  a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni 

 

 Příprava pokrmů 

-základní vybavení kuchyně 

- výběr, nákup a skladování potravin 

- jednoduchá úprava stolu 

- pravidla správného stolování 

- bezpečnost při práci 

- první pomoc 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 

Vyučovací  předmět:  Pracovní výchova 

Ročník:    5. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP-5-1-01 

 

ČSP-5-1-02 

ČSP-5-1-03 

ČSP-5-1-04 

Žák: 

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své 

  představivosti různé výrobky z daného materiálu 

- seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic 

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému  

  materiálu 

- udržuje pořádek na pracovním místě,  

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 

   úrazu 

 

Práce s drobným materiálem 

- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 

  hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 

- lidové zvyky, tradice, řemesla 

- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a  

   využití 

- jednoduché pracovní operace a postupy, 

  organizace práce 

- dodržování hygieny 

- poskytnutí první pomocí, ošetření úrazu 

 

 

ČSP-5-2-01 

ČSP-5-2-02 

 

ČSP -5-2-03 

 

-provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

-pracuje podle slovního návodu, předlohy jednoduchého náčrtu 

- seznamuje se s jednoduchou technickou dokumentací 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 

úrazu 

Konstrukční činnosti 

- práce se stavebnicemi – plošnými,  

  konstrukčními, prostorovými 

- práce s návodem 

- bezpečnost při práci 

 - první pomoc 

 

 

ČSP-5-3-01 

 

 

 

 

 

ČSP-5-3-02 

ČSP-5-3-03 

ČSP-5-3-04 

  

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské 

  pokusy a pozorování 

- zná rozdíl mezi setím a sázením 

-zná množení rostlin odnožemi a řízkováním 

-seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako drogy, alergiemi 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny 

- umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje 

  a náčiní 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc  

  při úrazu                                                  

- vede pěstitelské pokusy a pozorování 

- umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje 

  a nářadí 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc  

  při úrazu 

 

Pěstitelské práce 

- pěstování rostlin 

- pěstitelské pokusy 

- záznam pozorování 

 

- funkce a využití pracovních nástrojů  

  a pomůcek 

- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,  

  alergie 

- bezpečnost při práci 

- první pomoc 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP-5-4-01 

ČSP-5-4-02 

ČSP-5-4-03 

ČSP-5-4-04 

 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně 

-seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně 

-zná pravidla správného stolování a společenského chování 

-dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc  

 při úrazu, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

Příprava pokrmů 

- výběr a nákup potravin 

-jednoduchá úprava stolu 

-pravidla správného stolování 

-bezpečnost při práci 

-první pomoc 

-příprava jednoduchého pokrmu 

-technika v kuchyni – historie a význam 
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PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň    
  
Vzdělávací oblast -Člověk a svět práce 
Název vyučovacího předmětu byl zvolen Pracovní činnosti. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět 

 v 6., 7., 8. a 9.roč.  v rozsahu 1 hodiny týdně  

Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické okruhy Práce s technickými materiály (6. ročník), Příprava 
pokrmů (7. ročník), Využití digitálních technologií a Svět práce (8.  ročník),  Svět práce  a Příprava pokrmů ( 9. ročník). Při vyšším počtu žáků ve třídě budou žáci 
rozděleni do skupin. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v pracovní výchově směřuje k: 

-  získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu 

-  osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky 

 výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni 

    -     osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně 

-  získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě 

    -      získávání orientace v různých oblastech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu  

 vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

    -     seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku pro poznání a pochopení kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických  

 podmínek života společnosti 

Místo realizace 

 Odborné učebny 

 Prostory školy i okolí 

 Úřad práce Cheb 

 

V předmětu se prolínají okruhy průřezového tématu: OSV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
- učíme žáky poznávat smysl a cíl učení 

 - vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky 

- vedeme žáky ke kritickému zhodnocení výsledků své práce a diskuzi o nich 

- zadáváme žákům úkoly, které umožní volbu různých postupů 

 - vedeme žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou 

 - pozorujeme pokrok u všech žáků v hodině 
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Kompetence k řešení problémů 
- učíme žáky promýšlet pracovní postupy praktických cvičení 

- při řešení úkolu učíme žáky chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení        

- učíme žáky poznatky aplikovat v praxi 

- klademe otevřené otázky 

 

Kompetence komunikativní 
- učíme žáky správnému technologickému postupu při práci 

- vedeme žáky, aby při komunikaci používali správné technické názvosloví 

- vedeme žáky k využívání informačních zdrojů k získání nových poznatků 

- zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují 

- vedeme žáky, aby na sebe brali ohledy 

  

Kompetence sociální a personální 
- vedeme žáky k práci ve skupinách 

- vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů 

- učíme žáky přispívat k diskusi a respektovat názory jiných 

- učíme žáky věcně argumentovat 

- podle potřeby pomáháme žákům 

- každému žákovi umožňujeme zažít úspěch 

- dodáváme žáků sebedůvěru 

 

 Kompetence občanské 
- vedeme žáky k respektování pravidel při práci 

 - učíme žáky přivolat pomoc při zranění 

 - vedeme žáky k pochopení základní ekologické souvislosti, k ochraně a ocenění  naší kulturní tradice a historického dědictví 

 - vedeme žáky k projevování pozitivního postoje k uměleckým dílům 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- dodáváme žákům sebedůvěru 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 

- učíme žáky používat bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiál 

- vedeme žáky k dodržování technologických postupů a pravidel, plnění povinnosti, myšlení na  ochranu svého zdraví a zdraví druhých 

- vedeme žáky k ochraně životního prostředí 

- učíme žáky svých znalostí využívat v běžné praxi. 

- vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 

- pozorujeme pokrok při práci v hodinách 

- jasnými pokyny směřujeme činnosti ke stanovenému cíli 

- hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 

Vyučovací  předmět:  Pracovní výchova 

Ročník:    6. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP-9-1-05 

 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Žák: 

- seznámí se s řádem učebny, s bezpečností a hygienou práce 

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti 

   a ochrany při práci s nástroji a nářadím  

- poskytne první pomoc při úrazu 

Seznámení s učivem, vybavením dílny 

- seznámení s organizačním řádem učebny 

- organizace a bezpečnost práce  

- první pomoc při úrazu 

- seznámení se základním nářadím a nástroji 

 

 

 

ČSP-9-1-01 

 

 

- získá základní vědomosti o materiálech 

- má představu o způsobu výroby železa, oceli a některých barevných  

  kovů, polotovarů hutní druhovýroby 

 

Práce s technickými materiály 

- vlastnosti materiálu, užití v praxi – papír, 

dřevo, kov, plasty 

- úloha techniky v životě člověka, technika a 

životní prostředí 

 

 

 

 

F, VKZ 

 

M 

ČSP-9-1-02 - zvolí a používá vhodné pracovní nástroje a nářadí 

 

- pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro  

  ruční opracování  

 

ČSP-9-1-01 

 

- provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje  

  technologickou kázeň 

- zvládá základní postupy při opracování dřeva 

- jednoduché pracovní postupy a operace 

 

 

ČSP-9-1-03 

 
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost - pracovní postupy – zhotovení výrobků  

   z papíru, dřeva, plastu, drátu 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

ČSP-9-1-04 

 

- je schopen nakreslit jednoduchý náčrtek výkresu 

- pracuje s jednoduchou technickou dokumentací,  

- technické náčrty a výkresy, technické  

   informace 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 

Vyučovací  předmět:  Pracovní výchova 

Ročník:    7. 

Časová dotace:  1  hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP-9-5-04  
 

 

ČSP-9-5-01 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Žák: 

- Dodržuje hygienická pravidla, zásady bezpečnosti práce, umí udržet  

   pořádek a čistotu při práci v učebně 

-  Dodržuje předpisy učebny 

-  Dbá na bezpečnost, umí poskytnout první pomoc  

- Orientuje se v základním vybavení kuchyně a umí ho vhodně použít 

 

- Bezpečně obsluhuje základní kuchyňské spotřebiče 

Seznámení s učivem a vybavením kuchyně 

- Bezpečnost při vaření, zásady hygieny, 

   udržování pořádku a čistoty 

- Seznámení s organizačním řádem učebny 

- První pomoc v kuchyni  

- Seznámení se základním vybavením  

   kuchyně a jeho použitím  

- Seznámení s elektrickými a plynovými  

   spotřebiči v kuchyni, pravidla jejich  

   používání 

 

 

 

 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

ČSP-9-5-03 

 

- Ovládá základní principy jednoduché úpravy stolu 

 

- Ovládá základní principy stolování 

- Ovládá základní principy obsluhy u stolu, umí využít profesní  

   informace 

- Je seznámen se základními principy chování u stolu doma i ve  

   společnosti 

 

Stolování a společenské chování 

- Jednoduchá úprava stolu  

- Zdobné prvky a květiny na stole 

- Pravidla správného stolování 

- Základy obsluhy u stolu 

 

- Etiketa stolování, slavnostní stolování 

v rodině 

 

 

ČSP-9-5-02 

 

- Získá znalosti o výživě člověka 

- Dbá na správnou životosprávu a je seznámen se správným režimem 

  dne 

- Umí sestavit jídelníček 

 

- Získává znalosti o potravinách 

- Získává poznatky o úpravě pokrmů 

 

- Je seznámen se způsobem podávání základních pokrmů a nápojů 

Zásady správné výživy, potraviny 

- Zásady správné výživy – výživová  

   hodnota 

- Režim den, správná životospráva 

 

- Sestavování jídelníčku- kuchařské knihy, 

   recepty, návody a vhodná sestava jídel 

- Výběr, nákup a skladování skupin 

   potravin 

- Dochucovací prostředky, koření – druhy  

   a jeho použití 

- Podávání základních druhů pokrmů  

   a nápojů 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP-9-5-02 

 

- Ovládá úpravu pokrmů za studena, organizuje a plánuje pracovní  

   činnost 

- Je seznámen se základními způsoby tepelné úpravy pokrmů 

 

 

- Zvládá pracovní postupy, umí použít vhodné pomůcky, náčiní  

   a spotřebiče, volí správnou odpovídající technologii, má představu 

   o základních činnostech přípravy pokrmů 

Příprava pokrmů 

- Úprava pokrmů za studena 

 

- Základní způsoby tepelné úpravy 

 

- Základní postupy při přípravě pokrmů  

   a nápojů (polévky, omáčky, saláty,  

   pečivo, úprava masa, ryb a drůbeže) 

 

 

ČSP-9-5-04 

 

- Umí udržet pořádek a čistotu ve svém okolí 

 

Péče o čistotu a pořádek v okolí školy 

- Péče o čistotu a pořádek v okolí školy –  

   trávníky, atrium, školní hřiště 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 

Vyučovací  předmět:  Pracovní výchova 

Ročník:    8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

ČSP-9-8-01 

SVĚT PRÁCE 

Žák: 

- uvědomuje si svou roli v rozhodování, volí z daných možností 

Trh práce 

-povolání lidí 

- charakter a druhy pracovních činností 

- rovnost příležitostí na trhu práce 

- podnikání 

- druhy a struktura organizací 

- nejčastější formy podnikání 

- drobné a soukromé podnikání 

 

 

ČSP-9-8-02 

Žák: 

- hodnotí své zájmy, životní cíle 

- posuzuje své vlastnosti, dovednosti a schopnosti 

 

- sebepoznání, požadavky kvalifikační,  

  zdravotní a osobnostní 

 

 

ČSP-9-8-03 

Žák: 

- plánuje důležité životní kroky, stanovuje si realistické cíle,  

  přehodnocuje 

- vyhledává, využívá různé dostupné informační zdroje 

- uvědomí si nevyhnutelnost životních změn 

- chápe význam profesních informací 

 

-brožury IPSÚP, internetové adresy středních 

  škol, propagační materiály jednotlivých  

  škol, 

  využití poradenských služeb IPSÚP,  

  nabídka služeb PPP 

 

Práce na PC 

 

ČSP-9-8-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP-9-7-01 

Žák: 

- seznamuje se s postupy při přijímání uchazečů o studium na středních  

  školách a při přijímání do zaměstnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Žák:  

-ovládá základní funkce digitální techniky 

 

- zaměstnání – pracovní příležitosti v obci,  

  regionu 

- potřeby zaměstnavatelů a jejich požadavky 

- způsoby hledání zaměstnání 

- orientace v novinové inzerci a na internetu 

- psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele 

– problémy v nezaměstnanosti 

- úřady práce 

- práva a povinnosti zaměstnanců a  

   zaměstnavatelů 

 

 

 

-Digitální zařízení a technologie 

 

životopis 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČSP-9-7-02 

 

ČSP-9-7-03 

 

ČSP-9-7-04 

ČSP-9-7-05 

 

 

 

 

 

 

-  diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu   

    digitální techniky 

-- propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 

--    pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi (cestování, 

obchod,vzdělávání, zábava, multimédia 

--    ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

-- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při 

práci s digitální technikou a poskytne pomoc při úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

- počítač a periférní zařízení (tiskárna,   

scanner)¨ 

- digitální fotoaparát, videokamera,  
   PDA, CD a DVD přehrávače 

-e-Kniha, tablet 

- mobilní telefony 

- MP3, MPEG 
 

- Bezdrátové digitální technologie, USB,  

- Bluetooth 

- WIFI,GPRS, GMS norma IEEE  

   802.11b) 

- Navigační technologie 

- Konvergence technologií 

- Multiplexování 
- Počítačové programy pro zpracování  

  hlasových a grafických informací 
- Operační systémy 
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Vzdělávací oblast:   Člověk a svět práce 

Vyučovací  předmět:  Pracovní výchova 

Ročník:    9. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČSP-9-8-01 

SVĚT PRÁCE 

Žák: 

- orientuje se v přehledu o nabídkách vzdělávání, profesní přípravy 

  a zaměstnání 

 

-brožury IPSÚP, internetové adresy středních 

  škol, propagační materiály jednotlivých 

škol, 

  využití poradenských služeb IPSÚP, 

nabídka 

  služeb PPP 

 

návštěva IPSÚP 

práce na PC 

 

 

ČSP-9-8-02 

Žák: 

- chápe nutnost rozhodování na základě sama sebe 

- vyhledává, třídí a správně využívá informace o vzdělání a pracovních 

  příležitostech 

 

-sebepoznání – sebehodnocení 

-akční plánování, rozhodování 

-kritéria volby – osobní zájmy a cíle, tělesný  

 a zdravotní stav, osobní vlastnosti a  

 dovednosti 

 

 

ČSP-9-8-02 

Žák: 

- využívá důležité informace o různých povoláních pro svou profesní  

  volbu 

-orientuje se v nabídce středních škol 

 

- možnosti vzdělávání 

- typy středních škol 

- obsah studijních a učebních oborů 

 

 

video – jednotlivá povolání 

 

 

 

ČSP-9-8-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

- orientuje se na trhu práce 

- seznamuje se s postupy při přijímání uchazečů o studium na středních  

  školách a při přijímání do zaměstnání 

- orientuje se v grafech a přehledech vyjadřujících míru nezaměstnanosti  

  podle jednotlivých oborů 

- uvědomuje si význam nedokončeného vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zaměstnání – pracovní příležitosti v obci,  

  regionu 

- potřeby zaměstnavatelů a jejich požadavky 

- způsoby hledání zaměstnání 

- orientace v novinové inzerci a na internetu 

- psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele 

– problémy v nezaměstnanosti 

- úřady práce 

- práva a povinnosti zaměstnanců a  

   zaměstnavatelů 

- přihláška na střední školu 

- postup při přijímání na střední školu 

 

 

životopis 

přihláška na střední školu 
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Očekávané výstupy dle 

RVP 
Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

 

 

ČSP-9-5-04  
 

 

ČSP-9-5-01 

 

 

 

 

 

 

ČSP-9-5-03 

 

 

 

 

 

 

ČSP-9-5-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP-9-5-04 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

- dodržuje hygienická pravidla, zásady bezpečnosti práce, umí udržet  

  pořádek a čistotu při práci v učebně 

- dodržuje předpisy učebny 

- dbá na bezpečnost, umí poskytnout první pomoc  

- ovládá práci se základním vybavením kuchyně 

- bezpečně obsluhuje základní kuchyňské spotřebiče 

 

 

 

 

- ovládá základní principy stolování 

- upraví stůl podle zásad společenského stolování 

- ovládá základní principy obsluhy u stolu, umí využít profesní informace 

- ovládá základní principy chování u stolu doma i ve společnosti 

 

 

 

- získá znalosti o výživě člověka 

- dbá na správnou životosprávu a je seznámen se správným režimem dne 

- umí sestavit jídelníček 

- získává znalosti o potravinách 

- zvládá úpravu pokrmů 

- ovládá podávání základních pokrmů a nápojů 

- ovládá úpravu pokrmů za studena, organizuje a plánuje pracovní činnost 

- zvládá základní způsoby tepelné úpravy pokrmů 

- zvládá pracovní postupy, umí použít vhodné pomůcky, náčiní a  

  spotřebiče, volí správnou odpovídající technologii, má představu 

  o základních činnostech přípravy pokrmů 

 

 

 

 

 

-umí udržet pořádek a čistotu ve svém okolí 

 

 

Seznámení s učivem a vybavením kuchyně 

-bezpečnost při vaření, zásady hygieny,  

  udržování pořádku a čistoty 

- seznámení s organizačním řádem učebny 

- první pomoc v kuchyni  

- základní vybavení kuchyně a jeho použitím  

- použití elektrických a plynových spotřebičů 

  v kuchyni, pravidla jejich používání 

 

 

Stolování a společenské chování 

- jednoduchá úprava stolu  

- zdobné prvky a květiny na stole 

- pravidla správného stolování 

- základy obsluhy u stolu 

- etiketa stolování, slavnostní stolování  

   v rodině 

 

Zásady správné výživy, potraviny 

- zásady správné výživy – výživová hodnota 

- režim den, správná životospráva 

- sestavování jídelníčku- kuchařské knihy, 

   recepty, návody a vhodná sestava jídel 

- výběr, nákup a skladování skupin potravin 

- dochucovací prostředky, koření – druhy 

   a jeho použití 

- podávání základních druhů pokrmů a nápojů 

- úprava pokrmů za studena 

- základní způsoby tepelné úpravy 

- základní postupy při přípravě pokrmů 

  a nápojů (polévky, omáčky, saláty, pečivo,  

  úprava masa, ryb a drůbeže) 

 

Péče o čistotu a pořádek v okolí školy 

-péče o čistotu a pořádek ve školní kuchyńce 
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NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 

 
CVIČENÍ Z MATEMATIKY – nepovinný předmět 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň  

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět cvičení z matematiky se vyučuje jako samostatný předmět  v 9. ročníku 1 hodinu týdně (od 1.10.-24.4.) - jako příprava na přijímací zkoušky 
 

Vzdělávání  v předmětu cvičení z matematiky : 

 -    je zaměřeno na rozšířené využití matematiky v reálných situacích 

 -    vede k opakování, doplnění, seřazení, objasnění  pojmů, matem. postupů a jejich aplikaci 

 -    rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení 

 -    prohlubuje logické a kritické usuzování 

 

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

 -    frontální výuka s použitím pomůcek 

 -    skupinová práce 

 -    práce na PC 

 -    práce s texty a grafy 

 

Předmět cvičení z matematiky je úzce spjat s ostatními předměty v oblasti Člověk a příroda: 

-   fyzika: převody jednotek, rovnice, značení, výpočet plochy, objemu, hmotnosti 

-   zeměpis: měřítko mapy, výpočty, grafy 

-   chemie: řešení rovnic, převody jednotek 

 

Předmětem se prolínají  okruhy průřezového tématu: OSV 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
- vedeme žáky k osvojení a zafixování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí  

-      vedeme  žáky k zopakování zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)  

-      vedeme žáky  k plánování postupů  

-      vedeme žáky k volbě různých postupů řešení 

-      vedeme žáky k poznání smyslu učení a posouzení vlastního pokroku 

-      učíme žáky kritickému zhodnocení svého učení 

 

Kompetence k řešení problémů 
-      vedeme žáky ke zjišťování, že realita je složitější než její matematický model 

-      učíme žáky zobecňování a matematizaci reálných jevů, poznávání jejich vlastností 
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-      vedeme žáky k  rozpoznávání a pochopení problému 

-        učíme žáky promýšlet  a naplánovat způsob řešení 

-        učíme žáky  odhadovat výsledky 

-        vedeme žáky k  nacházení podobných, shodných znaků a odlišných znaků 

-        vedeme žáky k samostatnému řešení problémů 

-        učíme žáky  využívat vědomostí na různé postupy řešení 

-        vedeme žáky k  ověřování výsledků 

-        vedeme žáky ke  kritickému myšlení 

 

Kompetence komunikativní 
-        učíme žáky  zdůvodňovat  matematické postupy 

-        vedeme žáky k vytváření hypotéz 

-        učíme žáky  komunikovat na odpovídající úrovni 

-        vedeme žáky k využívání prostředků výpočetní techniky 

 

Kompetence sociální a personální 
-   vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině 

-        vedeme žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu 

-        vedeme žáky ke vzájemné pomoci  

-        učíme žáky věcné argumentaci a sebekontrole 

 

Kompetence občanské 
-   vedeme žáky k  respektování názorů ostatních 

-        vedeme žáky k chápání svých práv a povinností  ve škole i mimo školu 

 

Kompetence pracovní 
-        vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality a termínů  

-        vedeme  žáky ke zdokonalování grafického projevu 

-        učíme žáky efektivitě při organizování vlastní práce 
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Vzdělávací oblast:   Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět:  Cvičení z matematiky 
Ročník:    9. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Výstup Učivo  Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Žák: 

-      vypočítá číselné výrazy v oboru přirozených čísel 

-      provádí početní operace v oboru celých čísel 

-      provádí početní operace v oboru racionálních čísel 

-      užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu  

-      provádí odhady a kontrolu výpočtů a zaokrouhluje 

-      využívá k výpočtům kalkulátor 

- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu 

       celek-část ( zlomkem, procentem, des.číslem ) 

-     řeší aplikační úlohy na procenta 

-     modeluje a vypočítá situace vyjádřené  

       poměrem 

-     pracuje s měřítky map a plánů 

-     matematizuje jednoduché reálné situace s 

       využitím proměnných 

-     aplikuje k úpravám výrazů pravidla pro mocniny 

-     využívá k úpravám výrazů vzorce 

-     řeší složitější lomené výrazy 

-     formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a  

       soustav rovnic 

-     analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje  

      konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát 

Číslo a proměnná 
- přirozená čísla 

- celá čísla 

- racionální čísla 

- druhá mocnina a odmocnina 

 

 

-      procenta 

 

 

-      poměr 

 

 

- výrazy 

 

-     pravidla pro mocniny 

-     vzorce ( a+b)
2
, ( a-b)

2
, a

2
-b

2
 

-     lomené výrazy 

- rovnice 

- soustavy rovnic 

 

 

 

 

 

 

 

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

- porovnává  soubory dat 

- určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem 

-      z grafu vyčte potřebné údaje, které dále zpracuje 

-      využívá PC-excel k vytváření grafů 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
- práce s daty 

 

- úměrnost přímá a nepřímá 

 

- grafy 

 

 

 

 
 

 

- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

Geometrie v rovině a prostoru 
- rovinné útvary 
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Výstup Učivo  Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- převádí jednotky 

- odhaduje a vypočítá obvody a obsahy rovinných  

       útvarů 

- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

- načrtne a sestrojí obraz v osové souměrnosti 

- načrtne a sestrojí obraz ve středové souměrnosti 

- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

       podobnosti trojúhelníků 

- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

       podobnosti trojúhelníků 

-      využívá pojem množina bodů dané vlastnosti   

-      načrtne a sestrojí rovinné útvary 

-      využívá potřebnou matematickou symboliku 

- charakterizuje a třídí tělesa 

- odhaduje a vypočítá objemy a povrchy těles 

- načrtne a sestrojí sítě základních těles 

- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

 

- jednotky 

 

 

- úhly 

- osová souměrnost 

- středová souměrnost 

- podobnost trojúhelníků 

 

- shodnost trojúhelníků 

 

- množina bodů dané vlastnosti 

- konstrukce 

 

- tělesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 

       úloh a problémů 

-      nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných 

       situací 

- řeší úlohy na prostorovou představivost 

- aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti  

       z různých matematických a vzdělávacích oblastí 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
-      slovní úlohy vycházející z reálné situace 

 

OSV  -  rozvoj schopností    

              poznání 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním cílem je připravit žáky na přijímací zkoušky a na přechod na střední školy. 
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CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA – nepovinný předmět 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň  
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět cvičení z českého jazyka se vyučuje jako samostatný předmět  v 9. ročníku 1 hodinu týdně (od 1.10.-24.4.) - jako příprava na přijímací zkoušky 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v předmětu cvičení z českého jazyka směřuje k: 

 ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě 

 rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 

 osvojování souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování 

 prohloubení zájmu o český jazyk 

 individuálnímu přístupu k nadaným žákům 

 přípravě k přijímacím zkouškám 

 

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

- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie,internet) 

   -     práce ve skupinách 

 

Předmětem se prolínají okruhy průřezového tématu: OSV, MDV  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
-  vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací 

-  vedeme žáky k užívání správné terminologie 

-  zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 

-  vedeme žáky k využívání výpočetní techniky 
-  sledujeme při hodině pokrok u všech žáků 

-   učíme žáky vyhledávat a třídit informace a propojovat je do širších významových celků 

-   učíme osvojovat si základní jazykové a literární pojmy 

-   vedeme žáky ke  kritickému hodnocení výsledků svého učení a diskuzi o nich 

-   vedeme žáky k využívání prostředků výpočetní techniky 

 

Kompetence k řešení problémů 

-  zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

-   vedeme žáky k plánování postupů 

- učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému(využitím co největšího množství zdrojů vyhledávat informace- prací s knihou, internetem, praktickými 

pokusy a vlastním výzkumem) 

- učíme využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 
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- vedeme žáky k samostatnému  řešení  problémů a volbě vhodných způsobů řešení 

- vedeme žáky k uvážlivým  rozhodnutím 

 

Kompetence komunikativní 

-   zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat- tzv. problémové vyučování 

-   vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

-   vedeme žáky k výstižné argumentaci 
-   vedeme žáky k formulaci a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, k výstižnému a kultivovanému se vyjadřování ústnímu i písemnému   

-   učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodné reakci na ně 

-   vedeme žáky k účinnému zapojování se do diskuse a vhodně obhajobě svých  názorů 

-   učíme žáky rozumět různým typům textů a záznamů 

-   vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků 

 

 

Kompetence sociální a personální 

-    vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

- vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině 

- vedeme žáky k podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- učíme žáky věcně argumentaci 

 

Kompetence občanské 
-   zadáváme skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 

-   motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
-   motivujeme žáky k zájmu o kulturní dědictví 

-   vedeme žáky k ochraně naší tradice, kulturního i historického dědictví 

-   vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění  

-   vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům 

 

 Kompetence pracovní 
-   vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

-   vedeme žáky k využívání svých znalostí v běžné praxi 
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Vzdělávací oblast:    Jazyk a jazyková komunikace 

Volitelný vyučovací předmět:  Cvičení z českého jazyka – nepovinný předmět 
Ročník:     9. 

Časová dotace:   1 hodina týdně 

Výstup Učivo  Průřezová témata 
 

Poznámky 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 

větě a souvětí 

- orientuje se ve stavbě věty jednoduché 

- rozlišuje druhy vět vedlejších 

 

- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 

jazykových projevů podle komunikační situace 

- použití větných ekvivalentů 

- řeší složitější vztahy větných členů 

 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 

prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

 

- orientuje se ve složitějším souvětí 

 

- zvládá problematiku interpunkce u VV souřadně 

spojených 

 

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, 

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby 

 

- rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve 

frazémech 

 

- s 

- opakování poznatků ze skladby 

 

 

- věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, 

elipsa 

 

- doplněk, ostatní větné členy rozvíjející, VV 

doplňková a přísudková 

 

- shoda přísudku s několikanásobným podmětem, 

využití ve stylistických cvičeních 

 

- souvětí souřadné, významový poměr mezi  

 hlavními větami 

 

- vsuvka, interpunkce, souřadně spojené věty 

vedlejší 

 

- skloňování obecných jmen přejatých a cizích 

jmen vlastních 

 

 

 

- komplexní jazykové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce na PC – 

výukové programy 

 

 

 

 

 

 

Pravopisná cvičení, 

diktáty 
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- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se  

       Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky 

       a příručkami 

 

- řeší komplexní jazykové rozbory 

 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje  

      strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy  

      interpretuje smysl díla 

 

- čte text s porozuměním 

-      rozlišuje východisko a jádro sdělení 

-      tvoří vlastní literární text podle svých schopností  

       a na základě osvojených znalostí základů literární teorie 

 

- popisuje jazykové prostředky v textu 

 

- souhrnně opakuje veškeré učivo 

 

- pokouší se o vlastní tvorbu 

- komplexní jazykové rozbory 

- příprava na přijímací zkoušky, všestranné 

jazykové rozbory 

 

 

 

 

 

 

 

- nepravidelnosti větné skladby 

- zásady českého slovosledu 

- význam slova 

- tvůrčí dílna, povídka, fejeton 

 

 

 

 

 

 

 

 

- shrnutí učiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – hodnoty, postoje,  

            praktická etika 

 

MDV – tvorba mediálního  

           sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

Pracuje se 

slovníky, využívá 

znalostí z literatury, 

Hv, Vv – jména 

spisovatelů, malířů 

 

 
Hlavním cílem je připravit žáky na přijímací zkoušky a na přechod na střední školy. 
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POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

 
UŽITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI – povinně volitelný předmět 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení  
Vyučovací předmět užité výtvarné činnosti je nabízen  jako samostatný povinně volitelný předmět v 7. – 8. ročníku 1 hodinu týdně. Ve třídě jsou zařazeni žáci 7. – 8. 

ročníku, tedy s různou úrovní znalostí a vědomostí. Je proto nutné individuálně nebo skupinově diferencovat. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání  v užitých výtvarných činnostech směřuje k: 

   -    pochopení umění jako specifického způsobu poznání 

   -    chápat umění jako neoddělitelnou součást života 

   -    rozvíjet tvůrčí potenciál, kultivovat projev a potřeby a utvářet hierarchii hodnot 

   -    spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu 

Místo realizace 
 Třída 

 Odborná učebna 

 Prostor mimo školu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
Kompetence k učení 
-  učíme žáky  získané informace efektivně využívat v tvůrčích činnostech 

-  vedeme žáky k vytváření si komplexnějšímu pohledu  na kulturní jevy 

-  učíme žáky samostatně porovnávat a vyhodnocovat výsledky své práce 

 

Kompetence k řešení problému 
-  učíme žáky vyhledávat vhodné informace k řešení problému, objevovat  různé varianty řešení 

-  vedeme žáky k tomu, aby poznatky  aplikovali v praxi 

-  klademe otevřené otázky 

 

Kompetence komunikativní 

-   vedeme žáky ke komunikaci s okolním světem výtvarným vyjádřením 

-  zadáváme úkoly při kterých žáci spolupracují 

-  vedeme žáky,  aby na sebe brali ohledy 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k  účinné spolupráci ve skupině, k tomu, aby pozitivně ovlivňovali kvalitu společné práce 

-  podle potřeby pomáháme žákům 

-  každému žákovi umožňujeme zažít úspěch 
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-  dodáváme žáků sebedůvěru 

 

Kompetence občanské 

-  vedeme žáky k respektování kulturních tradic  

- dodáváme žákům sebedůvěru 

 

Kompetence pracovní 
-  vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 

-  pozorujeme pokrok při práci v hodinách 

-  jasnými pokyny směřujeme činnosti ke stanovenému cíli 

-  hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura – volitelný předmět 

Vyučovací předmět :  Užité výtvarné činnosti 
Ročník:   7. – 8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
        Projekty  kurzy 

Poznámky 

- uvědoměle zacházet s dalšími prostředky a materiály  

          nad rámec výuky 

 

- ovládat technické dovednosti, výtvarné formy různých  

          výtvarných materiálů a technik 

 

- orientovat se ve výtvarných principech užití některých  

          materiálů i netradičních 

 

- rozlišovat užitkovou, materiální, technickou a estetickou 

          stránku předmětů a chápat vzájemný vztah mezi nimi  

 

- projevovat smysl a cit pro prostorové formy 

 

-     poznávání výtvarných principů a možností  

      některých materiálů prostřednictvím  

      experimentálních činností se zaměřením na užitou  

      a dekorativní tvorbu (školní prostředí – výzdoba) 

-     vhodný výběr materiálu a techniky 

-     rozvíjení citlivého vztahu k materiálu a jeho  

      zpracování s ohledem na účel a užití – výroba  

      hraček (dárků) pro první třídu k zápisu a na  

      Poslední zvonění 

-     využívání výrazových možností linie, plochy,  

       tvaru a struktury – výzdoba školy a vyhotovení  

       přání (vánoční) a pozvánek na školní akce 

-     vytváření jednoduchých prostorových objektů a  

      poznávání výtvarného výrazu v prostorových  

      tvarech na základě experimentování – výzdoba  

     školy a účast na výtvarných soutěžích a jiných akcí 

     (Vánoce v muzeu , Velikonoční dílny atd) 

Vv, Ov 

 

 

Plán je pružně 

obměňován dle 

složení žáků ve 

skupině, 

dostupnosti 

materiálu, 

nových technik 

a potřeby školy 
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NETRADIČNÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA – povinně volitelný předmět 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení  
Vyučovací předmět netradiční výtvarná výchova je nabízen jako samostatný povinně volitelný předmět v 7. – 8. ročníku 1 hodinu týdně. Ve třídě jsou zařazeni žáci 7. – 8. 

ročníku, tedy s různou úrovní znalostí a vědomostí. Je proto nutné individuálně nebo skupinově diferencovat. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání  v netradiční výtvarné výchově směřuje k: 

   -    rozšířit znalosti běžných výtvarných technik o nové a netradiční 

   -    pochopení umění jako specifického způsobu poznání 

   -    chápat umění jako neoddělitelnou součást života 

   -    rozvíjet tvůrčí potenciál, kultivovat projev a potřeby a utvářet hierarchii hodnot 

   -    spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu 

Místo realizace 
 Třída 

 Odborná učebna 

 Prostor mimo školu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
Kompetence k učení 
-  učíme žáky  získané informace efektivně využívat v tvůrčích činnostech 

-  vedeme žáky k vytváření si komplexnějšímu pohledu  na kulturní jevy 

-  učíme žáky samostatně porovnávat a vyhodnocovat výsledky své práce 

 

Kompetence k řešení problému 
-  učíme žáky vyhledávat vhodné informace k řešení problému, objevovat  různé varianty řešení 

-  vedeme žáky k tomu, aby poznatky  aplikovali v praxi 

-  klademe otevřené otázky 

 

Kompetence komunikativní 

-   vedeme žáky ke komunikaci s okolním světem výtvarným vyjádřením 

-  zadáváme úkoly při kterých žáci spolupracují 

-  vedeme žáky,  aby na sebe brali ohledy 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k  účinné spolupráci ve skupině, k tomu, aby pozitivně ovlivňovali kvalitu společné práce 

-  podle potřeby pomáháme žákům 
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-  každému žákovi umožňujeme zažít úspěch 

-  dodáváme žáků sebedůvěru 

 

Kompetence občanské 

-  vedeme žáky k respektování kulturních tradic  

- dodáváme žákům sebedůvěru 

 

Kompetence pracovní 
-  vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 

-  pozorujeme pokrok při práci v hodinách 

-  jasnými pokyny směřujeme činnosti ke stanovenému cíli 

-  hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura – volitelný předmět 

Vyučovací předmět :  Netradiční výtvarná výchova 
Ročník:   7. – 8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
        Projekty  kurzy 

Poznámky 

- uvědoměle zacházet s dalšími prostředky a materiály,  

          především netradičními 

 

- ovládat technické dovednosti, výtvarné formy různých  

          výtvarných materiálů a technik 

 

- orientovat se ve výtvarných principech užití některých  

          materiálů, především netradičních 

 

- rozlišovat užitkovou, materiální, technickou a estetickou 

          stránku předmětů a chápat vzájemný vztah mezi nimi  

 

- projevovat smysl a cit pro prostorové formy 

 

-     poznávání výtvarných principů a možností  

      některých materiálů prostřednictvím  

     experimentálních činností se zaměřením na  

      netradiční a dekorativní tvorbu (školní prostředí –  

      výzdoba) 

-     vhodný výběr materiálu a techniky 

-     rozvíjení citlivého vztahu k materiálu a jeho  

      zpracování s ohledem na účel a užití – výroba  

      hraček (dárků) pro první třídu k zápisu a na  

      Poslední zvonění 

-     využívání výrazových možností linie, plochy,  

      tvaru a struktury – výzdoba školy a vyhotovení  

      přání (vánoční) a pozvánek na školní akce 

-     vytváření jednoduchých prostorových objektů a  

      poznávání výtvarného výrazu v prostorových  

      tvarech na základě experimentování – výzdoba  

      školy a účast na výtvarných soutěžích a jiných  

      akcí (Vánoce v muzeu , Velikonoční dílny atd) 

Vv, Ov 

 

 

Plán je pružně 

obměňován dle 

složení žáků ve 

skupině, 

dostupnosti 

materiálu, 

nových technik 

a potřeby školy 
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VÝTVARNÉ DÍLNIČKY – povinně volitelný předmět 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení  
Vyučovací předmět výtvarné dílničky je nabízen jako samostatný povinně volitelný předmět v 7. – 8. ročníku 1 hodinu týdně. Ve třídě jsou zařazeni žáci 7. – 8. ročníku, tedy 

c různou úrovní znalostí a vědomostí. Je proto nutné individuálně nebo skupinově diferencovat. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání  v výtvarných dílnách směřuje k: 

   -    rozšířit znalosti českých tradic se zaměřením na lidovou tvorbu 

   -    pochopení umění jako specifického způsobu poznání 

   -    chápat umění jako neoddělitelnou součást života 

   -    rozvíjet tvůrčí potenciál, kultivovat projev a potřeby a utvářet hierarchii hodnot 

   -    spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu 

Místo realizace 
 Třída 

 Odborná učebna 

 Prostor mimo školu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
Kompetence k učení 
-  učíme žáky  získané informace efektivně využívat v tvůrčích činnostech 

-  vedeme žáky k vytváření si komplexnějšímu pohledu  na kulturní jevy 

-  učíme žáky samostatně porovnávat a vyhodnocovat výsledky své práce 

 

Kompetence k řešení problému 
-  učíme žáky vyhledávat vhodné informace k řešení problému, objevovat  různé varianty řešení 

-  vedeme žáky k tomu, aby poznatky  aplikovali v praxi 

-  klademe otevřené otázky 

 

Kompetence komunikativní 

-  vedeme žáky ke komunikaci s okolním světem výtvarným vyjádřením 

-  zadáváme úkoly při kterých žáci spolupracují 

-  vedeme žáky,  aby na sebe brali ohledy 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k  účinné spolupráci ve skupině, k tomu, aby pozitivně ovlivňovali kvalitu společné práce 

-  podle potřeby pomáháme žákům 
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-  každému žákovi umožňujeme zažít úspěch 

-  dodáváme žáků sebedůvěru 

 

Kompetence občanské 

-  vedeme žáky k respektování kulturních tradic  

- dodáváme žákům sebedůvěru 

 

Kompetence pracovní 
-  vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 

-  pozorujeme pokrok při práci v hodinách 

-  jasnými pokyny směřujeme činnosti ke stanovenému cíli 

-  hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
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Vzdělávací oblast:   Umění a kultura – volitelný předmět 

Vyučovací předmět :  Výtvarné dílničky 
Ročník:   7. – 8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
        Projekty  kurzy 

Poznámky 

- uvědoměle zacházet s dalšími prostředky a materiály  

          nad rámec  Vv 

 

- ovládat technické dovednosti, výtvarné formy různých  

          výtvarných materiálů a technik, včetně tradiční české  

          tvorby 

 

- orientovat se ve výtvarných principech užití některých  

          materiálů i  netradičních 

 

- rozlišovat užitkovou, materiální, technickou a estetickou 

          stránku předmětů a chápat vzájemný vztah mezi nimi  

 

- projevovat smysl a cit pro prostorové formy 

 

-     poznávání výtvarných principů a možností  

      některých materiálů prostřednictvím   

      experimentálních činností se zaměřením na užitou  

      a dekorativní tvorbu (školní prostředí – výzdoba) 

-     vhodný výběr materiálu a techniky (tradiční české 

       techniky) 

-     rozvíjení citlivého vztahu k materiálu a jeho  

      zpracování s ohledem na účel a užití – výroba  

      hraček (dárků) pro první třídu k zápisu a na  

      Poslední zvonění 

-     využívání výrazových možností linie, plochy,  

      tvaru a struktury – výzdoba školy a vyhotovení  

      přání (vánoční) a pozvánek na školní akce 

-     vytváření jednoduchých prostorových objektů a  

      poznávání výtvarného výrazu v prostorových  

      tvarech na základě experimentování – výzdoba     

     školy a účast na výtvarných soutěžích a jiných akcí  

    (Vánoce v muzeu , Velikonoční dílny atd) 

Vv, Ov 

 

 

Plán je pružně 

obměňován dle 

složení žáků ve 

skupině, 

dostupnosti 

materiálu, 

nových technik 

a potřeby školy 
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ZÁKLADY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět Základy informační a komunikační technologie je nabízen  v 7. - 8.  ročníku jako povinně volitelný předmět dotovaný 1 hodinou týdně .  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v předmětu Informační a komunikační technologie směřuje  : 
-  k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti 

-  k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě jednoduchých webovských stránek. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování 

informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 

 

Předmět Informační a komunikační technologie navazuje na povinný předmět Informatika (4. a 5. roč.) a povinný předmět Výpočetní technika (6.roč.).  

 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: OSV, MDV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 
- zadávanými úkoly vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívání  

  zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

- vedeme žáky k využívání svých poznámek při praktických úkolech, 

 - vedeme žáky k pořizování si takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

 

Kompetence k řešení problémů 
- vedeme žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 

 - učíme žáky chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že  

  způsobů řešení je více 

- vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

 

Kompetence komunikativní 
- učíme žáky pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

- učíme žáky při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 

 

Kompetence sociální a personální 
- při práci vedeme žáky  ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učit pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

- zveme žáky k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý  

  člověk je různě chápavý a zručný 
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Kompetence občanské 
- seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat 

(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 

- při zpracovávání informací vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 

- vedeme žáky k využití ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 
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Vzdělávací oblast:   Informační a komunikační technologie  – volitelný předmět 

Vyučovací předmět :  Základy informační a komunikační technologie  
Ročník:   7. - 8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 

 

Výstupy  

 

Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

 

Poznámky 

- Dokáže historicky zařadit vznik prvních 

počítačů (sálových) a vznik osobních 

počítačů. 

- Uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní 

techniky – miniaturizace a zvyšování 

výkonu a kapacit. 

Vývoj počítačů od prvního po současnost (sálové a 

osobní počítače). 

Dějepis - 2. svět. válka až souč.  

 

- Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 

pozná, pojmenuje a zařadí nejběžnější 

součásti a zařízení počítače a vysvětlí 

jejich funkci. 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk 

(HDD), operační paměť (RAM), základní deska, 

zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD), porty, karty 

(grafická, zvuková, síťová, fax/modemová) 

Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit pamětí (B) 

a jejich násobky (K, M, G) 

Periferie: 

 vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, 

mikrofon, digit. fotoaparát …) 

 výstupní zařízení (monitor, tiskárna, reproduktory 

…) 

 

 Ukázka vnitřních součástí počítače. 

 

- Programy, které zná, umí zařadit do 

příslušné skupiny (podskupiny). 

- Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina 

(podskupina) programů slouží. 

 

SW – SOFTWARE 

 operační systémy 

 aplikace (textové editory, výukové programy) 

 antivirové programy 

Příklady výukových programů pro 

různé předměty. 

 

 

- Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje 

místní a síťové disky. 

- Dokáže vytvořit složku nebo prázdný 

soubor, přejmenovat je, zkopírovat či 

přesunout, případně odstranit je. 

Práce se složkami a soubory: 

 pojmy:disk (logický), složka (adresář), soubor 

 postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, 

přesunu a odstranění složky či souboru včetně 

variant (menu, myš, zákl. klávesové zkratky) 

 

 Navazuje na HW (pevný disk, 

paměťová média – CD, disket, flash 

disk). 
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Výstupy  

 

Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

 

Poznámky 

 

 

- V některém z textových editorů dokáže 

otevřít existující soubor upravit vlastnosti 

písma a odstavce, příp. vložit obrázek, 

změnit jeho vlastnosti a umístit jej 

v textu. 

 

- Dokáže uložit změny na stejné místo 

nebo jinam, příp. pod jiným názvem. 

 

- Z obrázků dokáže ve Wordu vytvořit 

jednoduchý plakát apod. 

 

- S citem dokáže uplatnit obrázky v textu. 

 

- Má plně pod kontrolou uspořádání textu a 

dalších objektů na stránce. 

 

 

Textové editory 
 uložení, otevření souboru 

 pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 

 označení části textu do bloku (klávesnice, myš) 

 kopírování, přesun částí textu 

 psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další  

  znaky) 

 formát písma a odstavce (menu, panel nástrojů) 

 vložení obrázku - WordArt, klipart, automatické  

  tvary – formát obrázku (velikost, barvy a čáry -  

  výplň a ohraničení) 

 vložení obrázku ze souboru (ohraničení,  

  obtékání) 

 tvorba tabulek vč. úpravy jejich vzhledu, pojmy  

  buňka, sloupec, řada 

 

 

 

Výtvarná výchova – např. tvorba 

plakátů, přání apod. 

OSV– kreativita 

 

 

- Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji 

číselnými hodnotami a upravit její 

vzhled. 

 

- Tabulku a graf dokáže různými způsoby 

vložit do textového editoru. 

 

- Dokáže vytvořit tabulku, upravit její 

vzhled, vyplnit ji daty (text, čísla) nebo 

obrázky. 

Tabulkové procesory 
 k čemu slouží 

 pojmy buňka, sloupec, řada 

 pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu 

 označení buněk 

 vytvoření tabulky, zadávání dat, formát buňky 

 práce s jednoduchými vzorci (součet, rozdíl,   

  násobení, dělení) 

 vytvoření grafu na základě tabulky 

 vložení tabulky a grafu do textového editoru 

 

 

 

Matematika – jednoduché početní 

operace, grafické znázorňování 

hodnot 

 

- Nezaměňuje pojmy Internet a web. Internet: 

co to je, kdy vznikl, služby Internetu 
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Výstupy  

 

Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

 

Poznámky 

 

- Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 

zprávu, odpovědět na došlou zprávu 

pomocí funkce odpověď (Reply) a poslat 

kopii došlé zprávy někomu dalšímu 

pomocí funkce poslat jinému (Forward), 

poslat zprávu s přílohou, ze zprávy 

přijmout přílohu. 

El. pošta = e-mail 
 vztah k Internetu 

 spuštění poštovního programu, odeslání zprávy,    

       čtení došlých zpráv, odpověď (Reply) a poslání   

       zprávy někomu jinému (Forward) 

 připojení přílohy (Attachment) k odesílané 

       zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy 

 Práce odevzdávají žáci 

prostřednictvím elektronické pošty 

na adresu vyučujícího. 

 

- Na základě znalostí práce s textem 

dokáže zpracovat písemnou práci na 

zadané téma, která splňuje zadané 

požadavky. 

Práce s informacemi 
 vyhledávání informací 

 zpracování výstupu na základě stanovených  

požadavků 

 

Český jazyk – sloh, pravopis.  

 

- Samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě. 

Práce se složkami a soubory: 
 připomenutí postupů vytvoření, přejmenování,  

  kopírování, přesunu a odstranění složky či  

  souboru včetně variant (menu, myš, klávesové  

  zkratky) 

  

  

- El. poštu suverénně používá pro 

komunikaci i pro odesílání souborů 

(prací). 

El. pošta = e-mail 
 připomenutí připojení přílohy (Attachment)  

  k odesílané zprávě, uložení přílohy z došlé  

  zprávy 

 

 

 Práce odevzdávají žáci 

prostřednictvím elektronické pošty 

na adresu vyučujícího. 

- Web používá jako zdroj informací. WWW = world wide web = web: 
 pohyb po webu: 

- přes hypertextové odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

- vykopírování části textu 

 

 

Vyhledávání webovských stránek o 

tématech z různých předmětů. 

MDV – kritické čtení a vnímání  

 mediálních sdělení 

 

- K zadanému tématu dokáže vyhledat 

informace, zpracovat je a s využitím 

dostupného SW vytvořit písemný výstup 

Práce s informacemi 
 analýza tématu 

 vyhledávání informací v informačních zdrojích, 

Český jazyk – sloh, pravopis  
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Výstupy  

 

Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

 

Poznámky 

splňující formální i estetické nároky. informační zdroje (web, e-mail, knihovny, 

informační střediska …) 

 zpracování informací 

 vytvoření výstupního dokumentu – forma krátké  

  poloodborné písemné práce (titulní list, citování 

   použitých pramenů) 
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SEMINÁŘ A PRAKTIKUM ZE ZEMĚPISU 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět seminář a praktikum ze zeměpisu se vyučuje jako samostatný povinně volitelný předmět v 7. - 8. ročníku 1 hodinu týdně. Nosným programem jsou 

dlouhodobé projekty.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu seminář a praktikum ze zeměpisu směřuje k: 

- vytváření racionálního ekonomického myšlení 

- vytváření racionálního ekologického myšlení 

- vytváření a posilování vztahu k místu 

- vytváření uvědomělého vztahu ke krajině 

- chápání vazeb mezi planetou a jejími zdroji a lidskou společností 

- budování základních ekologických stereotypů 

 

Vyučovací předmět seminář a praktikum ze zeměpisu je úzce spjat  s vyučovacími předměty: 

zeměpis – orientace v geografickém prostoru, vědomosti o vesmíru a planetě Zemi, základní poznatky o jednotlivých zemských sférách, dovednosti v práci s kartografickým 

materiálem, základní znalosti ekonomicko geografické, přehled o politickém rozdělení světa 

přírodopis- informace o organizmech a vztazích mezi nimi, základní geologické poznatky, povědomí o propojenosti živé a neživé přírody 

dějepis- informace o historickém utváření lidské společnosti, chápání zákonitostí společenského vývoje 

matematika- numerické operace, statistické zpracovávání získaných dat 

fyzika- fyzikální jednotky a operace s nimi, geofyzikální jevy a procesy 

chemie- chemické složení zemské kůry, atmosféry, chemie hydrosféry a půd 

pracovní vyučování- zhotovení jednoduchých měřicích pomůcek, modelů, výroba ptačích budek, úprava pramenišť a studánek 

výtvarná výchova- architektura, estetika krajiny 

tělesná výchova- zdatnost a obratnost při pohybu v terénu, fyzická vytrvalost 

hudební výchova- zpěv a hudba jako citová motivace k vytváření komplexně pozitivního vztahu k světu 

občanská výchova- právní vědomí, základní vědomosti a dovednosti psychologické 

mateřský jazyk- práce s odbornou literaturou i beletrií, referáty, písemná dokumentace 

cizí jazyky- čerpání informací ze zahraničních pramenů a z místních předválečných písemných dokumentů 

 

Vyučovacím předmětem prolínají okruhy průřezových  témat: OSV, EV, EGS, MKV 

 

Výchovná a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení 
-  zadáváme krátkodobé i dlouhodobé úkoly cílené k realizaci projektů při kterých žáci vyhledávají a vyhodnocují informace z různých zdrojů 

-  vedeme žáky k používání správné terminologie 

-  zadáváme úkoly vyžadující využití poznatků z různých zdrojů 

-  vedeme žáky k aktivnímu dialektickému a kritickému přijímání informací 

-  zadáváme úkoly pro praktickou realizaci teoretických poznatků de praxe 
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-  učíme žáky správně používat příslušnou terminologii, umět ji přiměřeně svým intelektovým  možnostem použít ve vlastních myšlenkových operacích 

- vedeme žáky aby získané teoretické poznatky tvořivě aplikovali v praxi 

 

Kompetence k řešení problémů 
-  vytyčujeme projekty, zařazujeme rozmanité aktivity: problémové úkoly, úvahy, zhotovování   technických pomůcek  

-  zařazujeme metody, při kterých žáci samostatně docházejí k závěrům a řešením 

-  vedeme ke kritickému myšlení a logickému uvažování 

- učíme žáky vybírat si potřebný informační materiál a aktivizovat získané dovednosti 

- samostatně se zdravým sebevědomím řeší problémy 

- vedeme žáky při řešení problémů  ke kooperaci s ostatními 

- učíme žáky obhajovat svoje názory a zdůvodňovat svoje řešení 

- učíme žáky umět pružně reagovat na neúspěch a přijímat pravdu jiných 

 

Kompetence komunikativní 
- učíme žáky správně operovat s pojmy 

- obohacujeme cílevědomě pojmový aparát  žáků a praxí jej aktivizujeme 

- učíme žáky logicky argumentovat v diskuzích 

- učíme žáky pracovat s různými druhy textů, s různými prostředky komunikačními a informačními 

- vedeme žáky k samostatné komunikaci v mimoškolním sociálním terénu při vyhledávání informací mezi pamětníky, mezi odborníky a specialisty  

- učíme žáky vystupovat na veřejnosti, učí je osvojit si k tomu potřebné verbální i nonverbální komunikační dovednosti 

 

Kompetence sociální a personální 
- vytváříme příznivé klima třídy 

- dodáváme žákům sebedůvěru 

- pomáháme žákům překonávat neschůdné obtíže 

- vedeme žáky ke spolupráci s ostatními ve skupině 

- učíme žáky ovládat základní asertivní dovednosti 

 

Kompetence občanské 
- pěstujeme v žácích vlastenecké cítění, vztah o obci a zároveň vědomí obyvatele této planety a této lidské společnosti 

- vedeme žáky k zodpovědnosti a občanské kázni 

- přiměřeně seznamujeme žáky s realitou společenských vztahů a učí je potřebné sociální dovednosti 

-  vedeme žáky ke globálnímu myšlení a z toho vychází jejich lokální jednání 

 

 

 

Kompetence pracovní 
-  v terénních exkurzích umožňujeme žákům  seznámit se s různými typy profesí 

-  požadujeme na žácích dodržování dohodnuté kvality práce 

-  učíme žáky vážit si lidské práce fyzické i duševní bez ohledu na její momentální módní prestiž 

-  vedeme žáky k výhodné aplikaci teoretických znalostí při manuální činnosti 

-  vedeme žáky k dodržování pracovní kázně a bezpečnostních pravidel 

-  vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k zodpovědnému plnění svých povinnosti i závazků 
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Vzdělávací oblast:   Volitelné předměty 

Vyučovací předmět:  Seminář a praktikum ze zeměpisu 

Ročník:    7. - 8. 
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Časová dotace:  1 hodina týdně 

Výstup Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy  

Projekty  

a a 
 

Poznámky 

Žák: 
- seznamuje se způsoby získávání  

  fyzickogeografických údajů 

- seznamuje se s reliéfem, geologickými        

  poměry, podnebím, vodstvem a půdami, 

  flórou a faunou okolí své obce 

- seznamuje se se základy kartografie 

  a topografie: učí se v praxi, jak se 

  měří nadmořská výška, učí se vyměřovat  

  pobřežní čáru, učí se pracovat s busolou a 

  zhotovit  topografický náčrt, sestaví si vlastní  

  mapu a z ní vyvodí příslušné údaje o daném 

  místě 

 

Luby a okolí: přírodní podmínky: 
Měření a shromažďování 

fyzickogeografických údajů, práce 

s těmito údaji 

meteorologické a hydrologické  

přístroje 

Kartografie 

 

Z-  základy fyzického zeměpisu 

M- zpracovávání naměřených hodnot 

      měřítko mapy    

F-  meteorologické a hydrologické    

      hodnoty, fyzikální jednotky  

Ch-kyselé deště,  

      chemický rozbor vody 

Př- druhy živočichů a rostlin 

      půdní typy a druhy  

EGS- objevujeme Evropu a svět 

 

 

 

 

Průtok Lubinky 

 

 

Projekt rybníka 

 

 

Hra s mapou: Ostrov 

 - seznamuje se současným stavem osídlení               

krajiny i s jeho historickým vývojem 

 - seznamuje se s architekturou i urbanismem    

- dokáže posoudit vhodnost a nevhodnost  

  různých typů staveb v krajině 

- dokáže vnímat kulturní odkaz minulosti 

  v české a potažmo i evropské krajině 

- seznamuje se s přirozenou i mechanickou 

  měnou obyvatelstva v naší obci a celkově 

  v českomoravském pohraničí 

- dokáže na svoji obec pohlížet s pochopením 

 i tvořivě kriticky 

Luby a okolí - obyvatelstvo a sídla: 
Typy sídel a jejich funkce 

Ochrana kulturního dědictví 

Základy fotografování 

 

 

 

Struktura osídlení 

   

  Z- obyvatelstvo a sídla 

  D- historie osídlování pohraničí 

       odsun německého obyvatelstva 

  M- statistické demografické výpočty 

 EGS-jsme Evropané 

 MKV- multikulturalita 

 OSV- poznávání lidí 

  

 Vv – kresebná a fotografická  

          dokumentace 

  

 

 

Vytváření digitálního archivu 

fotografií Lubska  

minulého a současného 

 

 

 

 

Kreslení zajímavých  

architektonických  

objektů a prvků a vlastní 

návrhy úprav 
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Výstup Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy  

Projekty  

a a 
 

Poznámky 

- seznamuje se s profesní strukturou obyvatel 

  Lubů a okolí 

- zná hlavní výrobní podniky v obci                                                            

- umí operovat s hodnotou HDP 

- chápe přímou souvislost mezi životní úrovní 

  a úrovní ekonomického rozvoje  

- uvědomuje si globální ekonomickou     

  konkurenci a nutnosti plynoucí  z jejího  

  tlaku  

- umí vyhledávat nevyužitý ekonomický  

  prostor k podnikání  

Luby a okolí - hospodářství: 
Primární, sekundární a terciální 

sféra ekonomiky: 

zemědělství a lesnictví 

průmysl a doprava 

obchod, kultura, zdravotnictví,  

cestovní ruch, … 

 

  Z- hospodářský zeměpis 

M- počítání HDP na 1 obyvatele 

      přepočty měn 

Př-  druhy lesních stromů 

       druhy zemědělských plodin 

F- výroba elektrické energie 

EV- lidské aktivity a problémy životního  

        prostředí 

 

 

Podnikatelské hry 

Exkurze do podniků 

  

- uvědomuje si praktické dopady lidské       

  činnosti na přírodu  

- vnímá pozitivní i negativní zásahy do  

  životního prostředí 

- hledá ekologicky šetrná řešení reálných  

  problémů v místě svého bydliště 

- vnímá krajinu své obce a potažmo i své  

  vlasti, Evropy i celé planety  jako  

  dědictví a zároveň jako odkaz budoucím 

  generacím 

- učí se vnímat ekonomiku i ekologii  

  globálně a aplikovat toto vnímání do 

  reálných lokálních řešení 

 

Luby a okolí – ekologie: 
Základní ekologické kategorie  

a pojmy v praxi  

 

Z- typy přírodní a kulturní krajiny 

     floristické oblasti 

Př- ekologické pojmy a kategorie 

Pv- výroba budek 

EV- vztah člověka k přírodě 

EGS- jsme Evropané 

 

 

Den země 

 

Výroba a vyvěšování ptačích budek 
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Výstup Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy  

Projekty  

a a 
 

Poznámky 

 

- umí se chovat v přírodě 

- umí se orientovat v terénu podle mapy  

- zná místopis krajiny svého bydliště 

- zná nebezpečí, která hrozí při pohybu 

  v krajině a umí jim předcházet  

- umí poskytnout základní první pomoc 

- učí se vnímat krásu krajiny i lidského 

  díla  

- učí se být dobrým hospodářem na své planetě  

  Zemi 

 

Základy turistiky 

Práce s mapou a busolou 

Zdravověda, první pomoc 

Ochrana přírody 

Ochrana kulturních památek 

 

Z- orientace mapy, měřítko, 

     topografické značky 

Př- biologie člověka 

     hmyz, plazi, paraziti 

Tv- rozvoj fyzické zdatnosti  

EV- vztah člověk k prostředí 

Projekty: Lubinka,  

 Naučná stezka Luby 

               Chebská pánev 

 Slavkovský les  

 Krušné hory 

 

Výpravy do terénu: 

podél Lubinky od pramene k ústí 

na zajímavá místa v Lubech a okolí 

v souvislosti s projekty 

  

Orientační závod 
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SPORTOVNÍ  HRY 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět sportovní  hry   je nabízen žákům v 7. –  8. ročníku jako volitelný  předmět dotovaný 1 hodinou týdně . Skupiny jsou vytvářeny podle zájmu a počtu žáků ve třídách. 

Učivo je voleno tak, aby se daly kombinovat skupiny sedmého s osmým nebo osmého s devátým ročníkem.  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání  v předmětu sportovní hry je zaměřeno na: 

- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 

- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

Obsah je především zaměřen  na hry, atletika je zařazována podle složení skupiny a zájmu žáků.  

 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: OSV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
-  vedeme žáky k poznávání  smyslu a cíle svých aktivit  

-  učíme žáky plánovat, organizovat a řídit vlastní činnost 

-  vedeme žáky k užívání osvojeného názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu 

-  učíme žáky různým způsobem zpracovávat informace o pohybových aktivitách ve škole 

-  hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

-  dodáváme žákům sebedůvěru 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

- učíme žáky vnímat nejrůznější problémové situace a plánovat způsob řešení problémů 

- učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení, tvorbě uvážlivých rozhodnutí, která jsou schopni obhájit 

- vedeme žáky k uvědomění si zodpovědnosti svých rozhodnutí a zhodnocení výsledků svých činů 

- s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení  

 

Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky ke komunikaci  na odpovídající úrovni 

- vedeme žáky k účinnému zapojení se zapojují do diskuze 

- vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

- zadáváme  úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 

 

 Kompetence sociální a personální 
-  vedeme žáky ke spolupráci ve skupině 
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-  umožňujeme žákům podílet  se na vytváření pravidel práce v týmu 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáháme 

- vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality a postupů 

 

Kompetence občanské 
- učíme žáky respektovat  názory ostatních 

- učíme žáky zodpovědně se rozhodovat podle dané situace 

- vedeme žáky k aktivnímu se zapojení do sportovních aktivit 

- učíme žáky rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- učíme žáky rozlišovat a uplatňovat  práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..) 

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování 

- umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

 

Kompetence pracovní 
- vedeme žáky  k efektivitě při organizování vlastní práce 

- učíme žáky spoluorganizovat svůj pohybový režim 

- učíme žáky využívat znalostí a dovednosti v běžné praxi 

- učíme žáky ovládat základní postupy první pomoci 

- vyžadujeme dodržování pravidel fair play 

- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
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Vzdělávací oblast:        Člověk a zdraví – volitelný předmět 

Vyučovací předmět :    Sportovní hry  
Ročník:                           7 - 8.. 

Časová dotace:               1 hodina týdně 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
Projekty  Kurzy 

Poznámky 

   

  -  volí odpovídající sportovní oblečení 

  -  správně používá terminologii 

  - zvládá techniku sport. her 

  - zná pravidla jednotlivých her 

  - zvládá organizaci a řízení herních činností 

  - umí použít různé herní systémy, herní kombinace,  

    herní činnosti 

  - dodržuje pravidla fair play 

  - dokáže zorganizovat školní turnaj 

  - zná a dodržuje pravidla bezpečnosti 

    při sport. činnostech 

  - rozvijí zdravou soutěživost 

  - dbá na čestnost a spravedlnost 

   

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení a zdokonalování herních činností ve hrách a 

sportech: 

- vybíjená 

- přehazovaná 

- fotbal 

- basketbal 

- florbal 

- ringo 

- házená 

- tenis 

- stolní tenis 

 

Rozšiřující : 

- freesbee 

- softbal 

- posilování 

- cyklistika 

- lyžování 

- bruslení 

- lední hokej 

- plavání 

 

 

OSV – rozvoj schopnosti sebepoznání, 

mezilidské vztahy 
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Vzdělávací oblast:           Člověk a zdraví – volitelný předmět 

Vyučovací předmět :       Sportovní hry 
Ročník:                              7. - 8.  

Časová dotace:                  1 hodina týdně 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
Projekty  Kurzy 

Poznámky 

    

  -  volí odpovídající sportovní oblečení 

  -  správně používá terminologii 

  - zvládá techniku sport. her 

  - zná pravidla jednotlivých her 

  - zvládá organizaci a řízení herních činností 

  - umí použít různé herní systémy, herní kombinace,  

    herní činnosti 

  - dodržuje pravidla fair play 

  - dokáže zorganizovat školní turnaj 

  - zná a dodržuje pravidla bezpečnosti 

    při sport. činnostech 

  - rozvijí zdravou soutěživost 

  - dbá na čestnost a spravedlnost 

 -  umí sladit pohyb s hudebním doprovodem, 

     zachovává rytmus a tempo 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení a zdokonalování herních činností ve hrách a 

sportech: 

- odbíjená 

- přehazovaná 

- fotbal 

- basketbal 

- florbal 

- ringo 

- házená 

- tenis 

- stolní tenis 

- základy sebeobrany, judo 

 

 Rozšiřující učivo: 

- freesbee 

- softbal 

- posilování 

- cyklistika 

- bruslení 

- lední hokej 

- lyžování 

- plavání 

- úpoly 

- cvičení s hudbou 

- protahovací cvičení 

 

OSV – rozvoj schopnosti sebepoznání,  

            mezilidské vztahy 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět  environmentální výchova se nabízí  jako samostatný povinně volitelný předmět v 7. a 8. ročníku 1 hodinu týdně.  

 

Volitelný předmět Environmentální výchova patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 

Cílové zaměření předmětu: 

- Volitelný předmět Environmentální výchova umožňuje žákům hlubší porozumění jevům a procesům, které probíhají v životním prostředí člověka. Vede k pochopení 

důležitosti udržování přírodní dynamické rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka jako bio-psycho-sociálního organizmu. 

- Dává potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a tím žákům pomáhá lépe se orientovat v běžném životě. 

- Rozvíjí u žáků proces poznávání přírody jako systému, jehož součásti jsou navzájem velmi složitě propojeny mnoha vazbami, působí na sebe a vzájemně se ovlivňují. 

- Vede žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí. 

- Ovlivňuje pozitivně životní styl a hodnotovou orientaci žáků v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace. 

- Propojení ekologie a etiky vede k pochopení významu spolupráce, komunikace a důvěry při řešení problémů životního prostředí. 

- Žáci získají znalost základních pojmů a procesů v oblasti ekologie a životního prostředí. 

- Seznámí se s přírodními a kulturními hodnotami místa i regionu, tím se posílí jejich vazby ke krajině domova. 

- Poznají nejdůležitější právní nástroje v oblasti ochrany životního prostředí včetně účasti veřejnosti na rozhodování. 

- Aktivně se zapojí do zkulturňování prostředí ve škole i v jejím okolí. 

Formy realizace volitelného předmětu: 

- vyučovací hodiny v učebně přírodopisu vybavené smart board tabulí 

- ekologické projekty 

- vycházky do okolí školy 

- krátkodobé exkurze 

- besedy s odborníky 

- práce s přírodními materiály 
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- simulační hry 

- kooperativní hry 

- praktické činnosti 

- vnímání přírody všemi smysly 

- práce v počítačové učebně 

  

Žák po absolvování volitelného předmětu: 

- objasní základní pojmy a procesy v oblasti životního prostředí a ekologie 

- uvede z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí 

- rozumí významu spolupráce a komunikativní dovednosti při řešení problémů životního prostředí 

- rozvíjí schopnost naslouchat názorům jiných lidí 

- vyjmenuje charakteristické znaky udržitelného rozvoje 

- osvojí si praktické dovednosti při kontaktu s přírodou, citlivý způsob zacházení s živými organizmy a uplatňuje je v každodenním životě 

- vnímá rozmanitost a krásu přírody všemi smysly 

- samostatně provádí pozorování a měření vybraných přírodních jevů ve svém okolí 

- rozliší základní meteorologické jevy 

- aktivně přispívá ke zlepšování podmínek pro život organizmů ve svém okolí 

- rozvíjí citově kladný postoj k přírodním a kulturním hodnotám ve svém okolí 

- uvede příklady globálních ekologických problémů, vysvětlí jejich příčiny a možné způsoby jejich řešení 

- rozpozná příčiny a následky poškozování obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů 

- roztřídí základní druhy odpadu a uvede jejich způsob likvidace 

- všestranně rozvíjí své kritické myšlení a způsobilost řešit problémy i alternativním způsobem 

- uplatňuje ve svém spotřebitelském a pracovním jednání principy udržitelného rozvoje života 
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- charakterizuje odpovědné nakládání s přírodními zdroji 

- uvede základní zákony na ochranu přírody 

- aktivně se zapojí do zlepšování životního prostředí ve svém působišti 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: OSV 

 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení: 

- vedeme  žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

- nabízíme různé zdroje informací a tím vedeme žáka k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací 

-  jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádíme výklad a tím vedeme žáka k užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádění věci do 

souvislostí 

Kompetence k řešení problémů: 

- nabízíme problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vedeme i žáka k řešení problémů, volbě vhodných způsobů řešení 

Kompetence komunikativní: 

-  nabízíme různé texty a záznamy, audio a videotechniku a tím umožňujeme žákovi porozumět různým typům textů a záznamů, obrazového materiálu 

- poskytujeme žákovi informační a komunikační prostředky a technologie a tím vedeme žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální: 

- umožňujeme žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla, poskytujeme 

žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a tím učíme žáky podílet se na příjemné atmosféře v týmu 

- jsme žákům rádci a tím vedeme žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat 

-  umožňujeme žákům klást otázky a tím přispíváme k diskusi v malé skupině, žáci cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů 

Kompetence občanské: 

-  uznáváme možnost volby při rozhodování a tím umožňujeme žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností 

-  umožňujeme dávat věci, jevy do souvislostí a vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické souvislosti, zná 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
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Kompetence pracovní: 

- poskytujeme žákům různé nástroje a pomůcky a tím vedeme žáky k používání materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování vymezených pravidel 

-  předkládáme různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vedeme žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z 

hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí 
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Vzdělávací oblast:   Environmentální výchova – volitelný předmět 

Vyučovací předmět :  Evironmentální výchova 

Ročník:    7. - 8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata, projekty, kurzy 

Poznámky 

- pochopit provázanost faktorů ekologických  

  s faktory ekonomickými a sociálními a být  

  schopen vybrat optimální řešení v reálných 

  situacích 

 

Den Země 

- program zaměřený na podporu  

  ekologického povědomí u žáků a 

veřejnosti 

 

  

- uvědomovat si výlučně postavení člověka  

  v celkovém ekosystému a jeho odpovědnost  

  za další vývoj na planetě 

 

Ekosystémy 
- voda 

- vzduch 

- půda 

- krajina 

- les 

 

 

  

- pochopit, že člověk z hlediska své existence musí  

  využívat přírodních zdrojů ve svůj prospěch,  

  ale vždy tak, aby nedošlo k nevratnému poškození 

  životního prostředí 

- odpady 

- doprava 

- energie 

- spotřeba a výroba 

 

 

  

- propojit poznatky a dovednosti z jednotlivých  

  vzdělávacích oblastí a využívat je při řešení  

  environmentální problematiky 

 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 
- zemědělství a ŽP 

- ekologické zemědělství 

- doprava a životní prostředí 

- průmysl a životní prostředí 

 

 

  

- propojit poznatky a dovednosti z jednotlivých  

  vzdělávacích oblastí a využívat je při řešení  

  environmentální problematiky 

 

- hospodaření s odpady 

- ochrana přírody 

- ochrana kulturních památek 

- změny v krajině 

 

  

- poznat složitou propojenost přírodních systémů 

  a pochopit, že narušení jedné složky může vést ke  

  zhroucení celého systému 

Základní podmínky života  
- pojmy: ekosystém, biotop 

- provázanost vody, ovzduší,  
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   půdy a energie Slunce 

- fotosyntéza 

 

- vnímat místo, ve kterém žije, a změny, které 

  v něm probíhají, a cítit zodpovědnost za jeho další 

  vývoj nejen z hlediska životního prostředí 

- dozvídat se, jaké možnosti mám jako občan 

   při ochraně ŽP, a umět jich využívat 

 

Vztah člověka k prostředí 

- naše škola 

- naše obec 

- náš životní styl 

 

  

-uvědomit si, že k ochraně přírody může napomoci  

 každý jedinec svým ekologicky zodpovědným  

 přístupem v každodenních činnostech 

-uvědomit si vliv znečištěného prostředí na lidské  

 zdraví 

 

- prostředí ve kterém žijeme  

  a jeho vliv na lidské zdraví 

- nerovnoměrnost života na  

  Zemi 

 

  

-uvědomit si, že k ochraně přírody může napomoci  

 každý jedinec svým ekologicky zodpovědným  

 přístupem v každodenních činnostech 

-uvědomit si vliv znečištěného prostředí na lidské 

 zdraví 

 

Projekt - aktuální lokální či 

globální ekologický problém 
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět  dramatická výchova se nabízí  jako samostatný povinně volitelný předmět v 7. a 8. ročníku 1 hodinu týdně.  

Cílové zaměření předmětu: 

Předmět "Dramatická výchova" rozvíjí sebepoznání, obrazotvornost, vede k toleranci k ostatním, napomáhá v rozhodování a řešení problémových situací. Nedílnou 

součástí je posilování sebevědomí, dovednosti empatie a v neposlední řadě předmět rozvíjí slovní i mimoslovní komunikaci, rozšiřuje slovní zásobu a kulturní přehled. Je 

založen na zkoumání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, osob reálných i fantazií vytvořených.  

 

Úkoly tvořivé dramatiky jsou zejména tvořivost a rozvoj intuice. Součástí dramatické výchovy je také výchova citová, která legitimním způsobem umožňuje ventilování 

emocí. Dramatická výchova je umění všech dimenzí, v němž dítě získává množství zástupných zkušeností s konfliktními situacemi. Být mnoha různými charaktery mu 

dává šanci chápat a rozlišovat mezi mnoha způsoby reakcí na konkrétní situace. 

Dramatická výchova vede k samostatnému a osobitému myšlení a také ke schopnosti kultivovaně sdělovat své myšlenky 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat: EGS, OSV 

 

Klíčové kompetence :  

 

Kompetence k učení 

 

- vedeme žáky k přesnému nastudování jednotlivých rolí a jejich správné reprodukci. V rámci předmětu navštěvujeme divadelní a filmová představení. Organizujeme 

kulturní vystoupení, kde žáci předvedou výstupy z předmětu. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

- do výuky zařazujeme diskusi, disputaci, konverzaci, brainstorming a další obdobné aktivity. Umožňujeme dětem vyjádřit vlastní názor a obhájit ho. 

 

Kompetence komunikativní 

 

       -      do výuky zařazujeme hru, hru v roli, hru s loutkou, pantomimu, diskusi, konverzaci, monolog aj. Vedeme žáky k výstižnému kultivovanému projevu s využitím  

               verbální i neverbální komunikace. 

 

Kompetence sociální a personální 

 

- volbou vhodných forem dramatizace vedeme žáky k různým řešením životních situací. Hrajeme s dětmi hry směřující k rozvíjení komunikace, empatie, sebepoznání, 

sebehodnocení a uvědomění si hodnoty vlastní osobnosti. Vedeme žáky ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. 
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Kompetence občanské 

 

- společně se žáky připravujeme společenské a kulturní akce. Pomocí metod dramatické výchovy (např. hra v roli , hra s loutkou, pantomima aj.) vedeme žáky k 

vzájemnému respektu, toleranci a zodpovědnosti za vlastní jednání. 

 

Kompetence pracovní 

 

- žákům umožňujeme rozvíjení tvořivosti, např. při výrobě masek, kostýmů, loutek a rekvizit. 
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Vzdělávací oblast:   Dramatická výchova – volitelný předmět 

Vyučovací předmět :  Dramatická výchova  
Ročník:   7.- 8. 

Časová dotace:  1 hodina týdně 
Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

Poznámky 

Rozvíjí svou osobnost Osobnostní rozvoj člověka 

Reflexe a hodnocení 

Spolupráce 

  

Uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, 

dodržuje základy hlasové hygieny a správného 

držení těla 

Sociálně komunikační dovednosti – 

komunikace v běžných životních situacích 

Konflikt jako základ dramatické situace  

Práce s dechem 

Správné tvoření hlasu 

Držení těla 

Verbální a neverbální komunikace 

  

Propojuje somatické dovednosti při verbálním a 

neverbálním vyjádření, na příkladech doloží 

souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i 

druhých 

Skupinové inscenační tvorby 

Organizace tvůrčí skupinové práce 

  

Rozvíjí, variuje a opakuje herní situace 

(samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá 

herní pravidla a tvořivě je rozvíjí 

Herní dovednosti 

Vstup do role 

Strukturace herní a jevištní situace 

  

Prozkoumává témata z více úhlů pohledu a 

pojmenovává hlavní téma a konflikt, uvědomuje si 

analogie mezi fiktivní situací a realitou 

Náměty a témata v dramatických situacích   

Přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke 

společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a 

plní své úkoly, přijímá odpovědnost za 

společenskou tvorbu a prezentaci jejího výsledku 

Práce na postavě   

Rozpozná ve vlastní dramatické práci i 

v dramatickém díle základní prvky dramatu 

Dramatická situace, příběh   

Pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry 

a jejich hlavní znaky, kriticky hodnotí dramatická 

díla i současnou mediální tvorbu. 

Komunikace s divákem 

Teorie divadla 
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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) 

 

Pravidla jsou součástí školního řádu. 

 

 OBSAH 
 
1. Úvodní ustanovení 

2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích   

    pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, 

3. Hodnocení a klasifikace žáka 

    3.1. Stupně hodnocení v případě použití klasifikace 

    3.2. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 

    3.3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

    3.4. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech 

    3.5. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

4. Hodnocení žáků na vysvědčení 

    4.1. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a výchovná opatření 

    4.2. Stupně hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech 

    4.3. Celkové hodnocení prospěchu na vysvědčení 

    4.4. Celkové hodnocení nepovinných předmětů 

    4.5. Postup do vyššího ročníku 

5. Dílčí hodnocení žáků, celkové hodnocení žáků 

6. Klasifikační stupně prospěchu v 1. – 5. ročníku 

7. Klasifikační stupně prospěchu v 6. – 9. ročníku 

8. Slovní hodnocení 

9. Hodnocení žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 

10. Hodnocení žáků mimořádně nadaných 

11. Výstupní hodnocení 

12. Komisionální přezkoušení 

13. Opravné zkoušky 

14. Vysvědčení 

15. Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole 

16. Klasifikace při ukončení kurzu pro získání základního vzdělávání 

17. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR  

18. Závěrečná ustanovení 

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

    Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Základní školy Luby jsou zpracována na základě platných předpisů a jsou závazná pro všechny  

    pedagogické pracovníky. 
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1) Zákon č. 561/2004 Sb.; o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

2) Vyhláška č. 48/2005 Sb.; o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

3) Vyhláška č.73/2005 Sb.; o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 

2. ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

    A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 
   

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost byly  

    včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka. 

 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu  

    hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

 

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost  

    této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

 

5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní  

    škole speciální se hodnotí slovně. 

 

6. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém  

    ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 

 

7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů,  

    z nichž byl uvolněn.    

    Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci  

   druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději  

    do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

 

9. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději 

      do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

10. 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 dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném  

     předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem  

     žáka. 

 

11. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném  

      stupni základní  školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných  

      zdravotních důvodů. 
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12. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného  

      zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

13. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení,  

      vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může  

      udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností  

      stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení.  

      V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu  

      zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení  

      rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. 

 

14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení  

      povinností stanovených tímto zákonem. 

 

15. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději  

      však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu.  

      O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí  

      o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

 

3. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKA 

      

     Hodnocení a klasifikace žáků školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a  

     vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení. 

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

 jednoznačné 

 srozumitelné 

 srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

 věcné 

 všestranné 

Hodnocení vychází z posouzení míry a úrovně dosažení očekávaných výstupů, které jsou formulovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků 

 písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení 

 ústní zkoušení 

 zpracování referátů a prací k danému tématu 

 úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly 

 modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy 

 výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce, projektové práce, skupinové práce 

 projektové dny 
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 vědomostní a dovednostní testy Scio 

 

3.1. Stupně hodnocení v případě použití klasifikace 

               Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

3.2. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 

 

a) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi 

b) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro 

určitou indispozici. 

c) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období a dále se přihlíží k systematičnosti v jeho práci. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období a nesmí 

být nástrojem represe vůči žákům neukázněným. 

d) Klasifikace chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity 

(včetně verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen. V co nejkratší době 

informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitele školy. 

e) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé 

příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů, připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek a na klasifikaci v náhradním 

termínu.  

f) Učitel je povinen oznámit žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodnit a poukázat na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. 

Po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek ihned, výsledky hodnocení písemných prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 10 dnů po 

jejich dokončení. Při klasifikaci klade učitel důraz i na žákovo sebehodnocení.  

g) Kontrolní písemné práce a další druhy rozsáhlejších zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nenahromadily v určitých obdobích.  

Termín prokonzultuje s třídním učitelem, koordinaci zajišťuje třídní učitel. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.  

h) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci, a to průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost klasifikace i způsob získání 

známky a kdykoliv informovat zákonné zástupce žáka, vedení školy a třídního učitele.  

i) Při dlouhodobějším pobytu žáka v zařízeních, která rovněž zajišťují jeho vzdělávání, je učitel povinen respektovat známky, které žák v tomto zařízení získal a 

zahrnout je do celkové klasifikace.  

j) Učitel bere při klasifikaci zřetel na zaměření a cíle skupin předmětů s převahou teoretického zaměření, předmětů s převahou praktických činností a předmětů s 

převahou výchovného a uměleckého zaměření.  

k) Průběžnou klasifikaci provádí učitel, který ve třídě daný předmět vyučuje. Hodnocení jsou povinni provádět rovněž zastupující učitelé, pokud v dané třídě a 

předmětu odučí dvě a více po sobě následujících vyučovacích hodin, nebo zastupují v dané třídě a předmětu pravidelně po dobu delší než jeden týden.  
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l) Celkovou klasifikaci provádí učitel, který v dané třídě učí příslušný předmět, nebo zastupující učitel, kterého pověří zástupce ředitele pro příslušný stupeň.  

m) Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacím předmětu v souladu se vzdělávacím programem školy nebo s individuálním vzdělávacím 

plánem. Chování žáka se hodnotí zvlášť a nesmí ovlivnit hodnocení ve vyučovacích předmětech.  

n) Celkové hodnocení za klasifikační období se neurčuje na základě aritmetického průměru vypočítaného z dílčích hodnocení (známek).  

o) Do celkové klasifikace v daném předmětu mohou být zahrnuty mimořádné výsledky, kterých žák dosáhl v olympiádách, soutěžích a dalších aktivitách.  

p) Problémy a skutečnosti týkající se hodnocení a klasifikace a vyžadující zvláštní zřetel, projednají učitelé s ředitelem školy nebo s pověřeným zástupcem ředitele, 

popřípadě je přednesou na pedagogické radě. Učitelé zvolí takovou formu, aby nedošlo při řešení k nebezpečí z prodlení.  

q) Případné zaostávání žáků v učení a problémy v jejich chování a prospěchu se projednávají na pedagogické radě. Třídní učitel sdělí výsledky prokazatelným 

způsobem zákonnému zástupci žáka i žákovi.  

3.3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

a) Podklady pro hodnocení získává učitel zejména: 

o soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování  

o různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné)  

o analýzou výsledků aktivit žáků  

o konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, popřípadě pracovníky speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny  

o rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

b) Minimální podklady pro celkové hodnocení na konci klasifikačního období na I. stupni v předmětech s převahou teoretického zaměření (český jazyk, cizí jazyk, 

matematika) 

Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně čtyři dílčí hodnocení. Podklady 

pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních 

měsíců.  

c) Minimální podklady pro celkové hodnocení na konci klasifikačního období na I. stupni v předmětech s převahou teoretického zaměření (prvouka, přírodověda, 

vlastivěda) 

 Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hodnocení. Podklady pro 

hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních 

měsíců.  

d) Minimální podklady pro celkové hodnocení na konci klasifikačního období na I. stupni v předmětech s převahou praktického zaměření (hudební výchova, 

výtvarná výchova, tělesná výchova): 
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Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně dvě dílčí hodnocení. Podklady pro 

hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem a zahrnuje různé oblasti činnosti, a to v průběhu 

minimálně dvou kalendářních měsíců.  

e) Minimální podklady pro provedení celkového hodnocení na konci klasifikačního období na II. stupni v předmětech s převahou teoretického zaměření s časovou 

dotací větší než dvě hodiny týdně (český jazyk, cizí jazyk, matematika): 

Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně čtyři dílčí hodnocení. Podklady 

pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních 

měsíců.  

U žáků by mělo proběhnout hodnocení zpravidla minimálně jedenkrát měsíčně. 

f) Minimální podklady pro provedení celkového hodnocení na konci klasifikačního období na II. stupni v ostatních předmětech s převahou teoretického zaměření: 

Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně tři dílčí hodnocení. Podklady pro 

hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních 

měsíců.  

g) Minimální podklady pro provedení celkového hodnocení na konci klasifikačního období na II. stupni v předmětech s převahou praktického zaměření: 

Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně dvě dílčí hodnocení. Podklady pro 

hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem a zahrnuje různé oblasti činnosti, a to v průběhu 

minimálně dvou kalendářních měsíců.  

h) Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka 

i) V případě pochybnosti o správnosti hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se postupuje v souladu s ustanovením § 52 odst. 4 zákona č.561/2004 

Sb. 

j) Opravné zkoušky se řídí ustanovením § 53 zákona č. 561/2004 Sb. 

k) Jestliže absence žáka v příslušném předmětu přesáhne 25 % odučených hodin a učitel nemá dostatek podkladů od žáka, může ředitel na základě doporučení 

pedagogické rady rozhodnout o posunutí termínu hodnocení, případně o komisionálním přezkoušení žáka.  

3.4. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech 

Při hodnocení výsledků vzdělávání se posuzuje zejména:  

 úroveň dosažených výsledků vzdělávání  

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení, kvalita a rozsah  

 uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů  

 samostatné myšlení, tvořivost a originalita  
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 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu  

 osvojení účinných metod samostatného studia  

 osvojení dovednosti účinně spolupracovat 

  

Orientační hodnotící stupnice 

++++-      prakticky bez chyby, chybuje výjimečně ( 

90% - 100% ) 

vynikající, příkladný, výborný 1 

++++--  převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby  ( 

75% - 89% ) 

velmi dobrý, nadprůměrný, chvalitebný 2 

+++---  pozitivní a negativní v rovnováze 

( 50% - 74% ) 

dobrý, průměrný 3 

++----  Občasná reakce na návodné otázky, 

výrazné chyby ( 25% - 49% ) 

podprůměrný, citelně slabá místa, dostatečný 4 

------  zásadní nedostatky ( 0% - 24% ) nevyhovující stav, nedostatečný 5 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok.  U žáka, který byl po dobu nemoci či lázeňského léčení navštěvoval školu při 

nemocničním nebo lázeňském zařízení a byl tam hodnocen, se po návratu přihlédne k hodnocení v těch předmětech, ve kterých byl hodnocen. 

Hodnocení žáka na prvním stupni, zvláště pak v první třídě, by mělo mít charakter motivační s důrazem na snahu, píli, než samotný stupeň výkonu.S přibývajícím věkem, 

zejména pak na druhém stupni, vyjadřuje stupeň prospěchu objektivní míru zvládnutí učiva a dovedností v jednotlivých předmětech. 

3.5 .Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace ve vyučovacích předmětech na vysvědčení 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

Klasifikační stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně 

si organizuje svoji práci. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. 

Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Je 

schopen samostudia. 

 

Klasifikační stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, někdy originalita. Jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s 

menší pomocí studovat vhodné texty. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou 

podporu nebo pomoc. 
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Klasifikační stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele korigovat. V 

uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle 

podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně 

studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s 

ostatními vyžaduje podporu a pomoc. 

Klasifikační stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si 

samostatně zorganizovat vlastní práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují 

závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho písemný a ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém 

projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních. 

Klasifikační stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při 

výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti a dovednosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté 

logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné 

nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s informacemi, má problémy s jejich 

vyhledáváním. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a podporu. 

 

 

3.6. Celkové hodnocení prospěchu na vysvědčení : 

Celkový prospěch žáka na konci prvního a druhého pololetí: 

 prospěl s vyznamenáním - žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném i volitelném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než 

„chvalitebný“, průměr z povinných a volitelných předmětů nepřesáhne hodnotu 1,5 a jeho chování je velmi dobré.  

 prospěl – žák prospěl, není –li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu „nedostatečný“ nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

 neprospěl - žák neprospěl, je-li v některém povinném nebo volitelném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm „nedostatečný“ nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením. 

 

3.7. Celkové hodnocení nepovinných předmětů: 

V nepovinných předmětech může být využito toto celkové hodnocení:  
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 pracoval úspěšně  

 pracoval  

 

3.8. Postup do vyššího ročníku 

Řídíme se platným zákonem. 

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. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně 

opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

 Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději  

do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalostí českého jazyka 

považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků z předmětu český jazyk a literatura se na konci tři po sobě jdoucích pololetí po 

zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno 

nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

3.9. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Je to jedna z výchovných metod.  

a. Žáci jsou navykáni na situaci, kdy jejich sebehodnocení bude předcházet hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem. Žák si tak porovná svůj pohled na sebe 

sama, na své výkony s pohledy pedagogů a ostatních spolužáků.  

b. Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem s argumentací.  

c. Pedagog vede žáka v dovednostech hodnotit sám sebe ve smyslu zdravého sociálního a psychického rozvoje.  

d. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

e. Žák má právo na své sebehodnocení. 
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4. HODNOCENÍ ŽÁKA NA VYSVĚDČENÍ 

4.1. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a výchovná opatření 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

Stupeň 1 – velmi dobré 

Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, která dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah ke všem 

pracovníkům školy i spolužákům. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti školnímu řádu. Žák je přístupný výchovnému působení a své chyby napravuje. 

 

Stupeň 2 – uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly společenského chování a s ustanovením školního řádu Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně 

závažných přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole i na veřejnosti (zpravidla přes důtku třídního učitele). Mezi méně závažné 

přestupky patří i neplnění si základních školních povinností. Žák je však přístupný výchovnému působení a své chyby napravuje.  

Stupeň 3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v přísném rozporu s pravidly slušného chování . Žák záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Dopouští závažných 

přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití a porušuje právní normy. Přes uložení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a 

nemá snahu své chyby napravit. 

Udělení 2. nebo 3. stupně z chování projedná pedagogická rada, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat před pedagogickou 

radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí. 

Výchovná opatření:  

 Pochvaly: 

a. Drobné pochvaly uděluje každý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku důvodu pro jejich udělení a zaznamená je do žákovské knížky.  

b. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pracovníků školy po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné 

ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající svědomitou úspěšnou práci.  

c. 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 jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou a úspěšnou 

práci.  

d. Udělení pochvaly třídního učitele se zaznamenává do dokumentace školy a do žákovské knížky žáka, a to bezprostředně po jejím udělení.  

e. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává do dokumentace školy a na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena. 

Opatření k posílení kázně: 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit : napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku 

          ředitele školy 
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Opatření jsou podkladem pro hodnocení chování.. 

a) Napomenutí třídního učitele 

Napomenutí ukládá třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku. O uložení napomenutí informuje ředitele školy. Rodičům je napomenutí oznámeno prostřednictvím zápisu v 

žákovské knížce.  

 

b) Důtka třídního učitele 

Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel po případném projednání a s vyučujícími, kteří daného žáka učí, a to bezprostředně po přestupku. O uložení důtky jsou zákonní 

zástupci informováni dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení a návratka, pomocí které zákonní zástupci potvrdí převzetí oznámení. Uložení důtky třídního učitele 

zpravidla předchází uložení nižšího kázeňského opatření. 

c) Důtka ředitele školy 

Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy na základě návrhu třídního učitele, který návrh nejdříve projednal s ostatními vyučujícími, a to po projednání na pedagogické radě. O 

uložení důtky jsou zákonní zástupci informováni dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení a návratka, pomocí které rodiče potvrdí převzetí oznámení. Uložení důtky 

ředitele školy zpravidla předchází udělení nižšího kázeňského opatření. 

O uložení všech výchovných opatření provede třídní učitel přesný zápis do evidence školy, a to nejpozději do 14 dnů po jejich udělení. 

Zásady pro hodnocení chování a uložení  výchovných opatření 

Při návrhu uložení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní učitel zejména: 

a. K závažnosti přestupku.  

b. K četnosti a opakování přestupku.  

c. K hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky.  

d. K charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na posouzení chování žáka.  

e. Za jeden přestupek se ukládá žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.  

f. Třídní učitelé jsou povinni, pokud je to možné, prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce o problémech jejich dítěte, které by mohly vést k uložení 

opatření k posílení kázně nebo k snížení známky s chování.  

Učitelé jsou povinni informovat třídní učitele o problémech žáka, které by mohly vést k uložení opatření k posílení kázně. 
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5. DÍLČÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ, CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

Stupeň prospěchu žáka ve vyučovacím předmětu určí učitel, který vyučuje danému předmětu. Učitel provádí dílčí hodnocení výsledků žáka ve vyučovacích předmětech 

v průběhu prvního a druhého pololetí a celkové hodnocení na konci každého pololetí. O dosažených výsledcích informuje žáka a jeho zákonné zástupce prostřednictvím 

žákovské knížky, notýsku, popřípadě jiným vhodným způsobem. Při ústních, praktických a pohybových zkouškách sdělí žákovi výsledek hodnocení okamžitě, při hodnocení 

písemných a grafických prací bez zbytečného odkladu. O nedostatečném nebo výrazně zhoršeném prospěchu žáka informuje třídního učitele, pedagogickou radu a zákonného 

zástupce žáka. Při určování stupně prospěchu za celé pololetí učitel hodnotí výsledky vzdělávání, jichž žák dosáhl v průběhu celého pololetí.  

Třídní učitel navrhuje hodnocení chování žáka za první a druhé pololetí po projednání s ostatními pedagogickými pracovníky a uděluje žákovi stupeň z chování po projednání 

a schválení pedagogickou radou. 

Celkové hodnocení výsledků vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se realizuje písemnou formou a vydáním výpisu vysvědčení na konci 

prvního pololetí a vydáním vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku. 

Třídní učitel stanoví na základě stupňů prospěchu z povinných předmětů a z chování celkové hodnocení žáka. Celkové hodnocení nezahrnuje stupně prospěchu v nepovinných 

předmětech. Stupeň celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení. 

 

6. KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ PROSPĚCHU ŽÁKŮ V 1. – 5. ROČNÍKU 

 

Český jazyk 

stupeň 1 – výborný

žák se dovede spisovně a výstižně vyjadřovat

mluvnické a pravopisné jevy ovládá a správně aplikuj

čte plynule, se správnou intonací, od druhého ročníku čte s porozuměním i při tichém samostatném čtení

písmo je úhledné, úprava velmi dobrá

slohový projev umí logicky uspořádat v časové posloupnosti a souvisle a jasně formulovat, od 4. ročníku dovede sestavit samostatně jednoduchou osnovu 

 

stupeň 2 – chvalitebný

žák se dovede vesměs správně a spisovně vyjadřovat

mluvnické a pravopisné jevy ovládá, dopouští se jen drobných chyb

své znalosti umí většinou správně aplikovat v praxi

čtení je výrazné a plynulé, s porozuměním, pouze s drobnějšími chybami

písmo odpovídá vcelku platné normě písemný projev je estetický, bez větších nepřesností

v oblasti slohové dovede téma logicky uspořádat a zpracovat bez závažnějších chyb 

 

stupeň 3 – dobrý

vyjadřování žáka není dostatečně plynulé, často je nespisovné, málo výstižné a věcně nesprávné

žák v podstatě ovládá mluvnické a pravopisné jevy, ale dopouští se závažnějších chyb při jejich aplikaci

s pomocí učitele dovede chyby opravit, čtení není vždy plynulé, často chybí správná intonace, po návodných otázkách žák zpravidla prokazuje porozumění textu

technika psaní vykazuje nedostatky, které se projevují nesprávnými tvary písmen a málo úhlednou úpravou

slohový projev dovede zpracovat a logicky uspořádat za pomoci učitele 

 

stupeň 4 – dostatečný

žák má závažné nedostatky ve správnosti a výstižnosti projevu, často se vyjadřuje nespisovně, chybí mu dostatečná slovní zásoba

mluvnické a pravopisné jevy zvládá jen za pomoci učitele a se značnými obtížemi
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neumí samostatně uplatnit znalosti v praxi

nečte plynule, dopouští se četných chyb, většinou chybí správná intonace, i po návodných otázkách žák projevuje jen malé porozumění textu

písemný projev je neuspořádaný, špatně čitelný, neestetický, tvary písmen neodpovídají normě

žák je schopen zpracovat jen velmi jednoduchá témata, a to jen s pomocí učitele 

 

 

stupeň 5 – nedostatečný

žák má závažné nedostatky ve výstižnosti svého projevu, vyjadřuje se většinou nespisovně a nesouvisle, nemá dostatečnou slovní zásobu

ani s pomocí učitele nedokáže správně uplatnit mluvnické a pravopisné jevy

čtení je technicky, věcně a intonačně nedokonalé, žák čte jen s velkými obtížemi, bez porozumění textu

neovládá techniku psaní, nedokáže správně psát tvary písmen, písmo je velmi špatně čitelné, úprava neestetická

žák není schopen ani za pomoci učitele uspořádat a zpracovat slohové téma 

 

Matematika 

stupeň 1 – výborný

žák si osvojil trvale a pevně učivo stanovené osnovami 

stupeň 2 - chvalitebný

žák velmi dobře ovládá učivo stanovené osnovami

jeho znalosti a dovednosti jsou trvalého charakteru

numerické výpočty provádí s jistotou, jen občas se dopouští drobných a méně závažných chyb 

stupeň 3 – dobrý

žák v podstatě ovládá učivo stanovené osnovami

při provádění numerických operací je pomalejší

dopouští se chyb, které po upozornění učitelem dokáže sám opravit

snadné úloha řeší samostatně, složitější s pomocí učitele 

stupeň 4 – dostatečný

žák ovládá předepsané učivo jen zčásti

dopouští se četných chyb 

stupeň 5 – nedostatečný

nedokáže plnit úlohy ani s pomocí učitele, žák neovládá učivo předepsané osnovami, případně má jen dílčí a izolované poznatky

jeho celkové vědomosti a dovednosti nejsou na takové úrovni, aby mohl pochopit a zvládnout další učivo 

 

Prvouka, přírodověda, vlastivěda 

Stupeň 1 – výborný

žák ovládá uceleně a přesně předepsané učivo, dokáže se v něm orientovat

pohotově, samostatně a tvořivě uplatňuje získané poznatky při řešení praktických úkolů 

 

stupeň 2– chvalitebný

žák velmi dobře ovládá předepsané učivo a dokáže se v něm orientovat

získané poznatky dokáže uplatnit v praxi samostatně nebo podle pokynů učitele, občas se dopouští méně závažných chyb 

stupeň 3 – dobrý

žák v podstatě ovládá předepsané učivo, na návodné otázky reaguje vesměs správně, dopouští se méně závažných chyb

ne vždy dokáže samostatně uplatnit získané poznatky v praxi 
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stupeň 4 – dostatečný

žák má závažné nedostatky ve zvládnutí učiva

dokáže získané poznatky aplikovat v praxi jen za soustavné pomoci učitele

pracuje pomalu a nesamostatně

žák neovládá předepsané učivo, případně má jen částečné a izolované znalosti, které mu neumožňují zvládnout další učivo

nechápe souvislosti a není schopen se orientovat v učivu ani s pomocí učitele 

 

Cizí jazyk 

stupeň 1 - výborný

žák umí v cizím jazyce správně reagovat v běžných situacích, pohotově ovládá slovní  zásobu a základní pravidla výslovnosti a stavby vět, umí vést jednoduchý dialog

 porozumí přiměřenému textu a zvládá základní technika čtení a psaní 

stupeň 2– chvalitebný

žák umí správně reagovat v běžných situacích, pohotově ovládá slovní zásobu a základní pravidla výslovnosti a stavby vět, s drobnými chybami je schopen vést 

jednoduchý dialog

 přiměřenému textu zpravidla porozumí a zvládá techniky čtení a psaní 

stupeň 3 – dobrý

žák reaguje méně pohotově v běžných situacích, za pomoci učitele dovede své znalost uplatnit v praxi, slovní zásobu a základní pravidla výslovnosti a stavby vět v 

podstatě ovládá

dopouští se chyb při porozumění přiměřenému textu a při zvládání techniky čtení a psaní 

stupeň 4 – dostatečný

žák reaguje v běžných situacích s obtížemi a jen za pomoci učitele, má značné mezery ve slovní zásobě, stavbě vět a výslovnosti

přiměřenému textu dovede porozumět jen za soustavné pomoci učitele, má závažné nedostatky v základech čtení a psaní 

stupeň 5 – nedostatečný

žák nedovede ani s pomocí učitele reagovat v situacích a porozumět přiměřenému textu, neovládá slovní zásobu, výslovnost ani základy stavby vět

má jen dílčí a izolované poznatky, které mu neumožňují zvládnout další učivo 

 

Praktické činnosti 

Stupeň 1 – výborný

žák vykonává pohotově, samostatně a tvořivě praktické činnosti

projevuje kladný vztah k práci

udržuje pracoviště v pořádku 

stupeň 2 – chvalitebný

žák vykonává praktické činnosti samostatně, bez podstatných chyb, ale méně tvořivě a s menší jistotou

projevuje kladný vztah k práci a udržuje pracoviště v pořádku

výsledky jeho práce mají jen drobné nedostatky 

stupeň 3 – dobrý

žák projevuje výkyvy ve výkonnosti, v pracovním úsilí a v udržování pořádku na pracovišti

potřebuje občasnou pomoc učitele při organizaci vlastní práce

za pomoci učitele dokáže nedostatky ve výsledcích své práce korigovat 

stupeň 4 – dostatečný

žák pracuje bez zájmu a zadané úkoly plní jen za soustavné pomoci učitele

málo dbá o pořádek na pracovišti

ve výsledcích své práce má závažné nedostatky, své výkony se nesnaží zlepšit 
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stupeň 5 – nedostatečný

žák nedokáže zadané úkoly plnit ani s pomocí učitele

neprojevuje zájem o práci a nedbá o pořádek na pracovišti

výsledky pracovní činnosti jsou nedokončené a neúplné 

 

Tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova 

Stupeň 1 – výborný

žák tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady podle požadavků osnov

je aktivní, snaživý a vytrvalý

pracuje se zájmem

výsledky odpovídají jeho nadání a píli 

stupeň 2 – chvalitebný

žák převážně tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady podle požadavků osnov

jeho výkony mají jen drobné nedostatky 

stupeň 3 – dobrý

žák nevyužívá dostatečně své schopnosti

je méně tvořivý, aktivní a samostatný

projevuje malý zájem a jeho výkony jsou průměrné 

stupeň 4 – dostatečný

žák projevuje velmi malou snahu a zájem o rozvoj svých osobních předpokladů

jeho výkony jsou podprůměrné a neodpovídají jeho schopnostem 

stupeň 5 – nedostatečný

žák neprojevuje snahu a zájem, je převážně pasivní

nerozvíjí své osobní předpoklady

výsledky jeho práce jsou neuspokojivé a neodpovídají jeho schopnostem 

 

 

7. KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ PROSPĚCHU ŽÁKŮ V 6. – 9. ROČNÍKU 

 

Vyučovací předměty s převahou teoretického zaměření 

stupeň 1 – výborný

žák ovládá uceleně, přesně a úplně učivo předepsané osnovami

samostatně a pohotově uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů a při hodnocení jevů a zákonitostí

správně chápe souvislosti, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost

praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně a se zájmem, bezpečně ovládá postupy a způsoby práce

účelně si organizuje vlastní práci

jeho ústní a písemný projev je správný, výstižný a přesný

grafický projev je estetický a přesný

výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, jen občas se dopouští nepodstatných chyb 

 

stupeň 2 – chvalitebný

žák v podstatě uceleně přesně a úplně ovládá učivo předepsané osnovami

samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů a při hodnocení jevů a zákonitostí
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správně chápe souvislosti, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost

praktické činnosti vykonává samostatně a se zájmem, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby

účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku

ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

grafický projev je estetický, bez větších nepřesností

kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků

je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty 

stupeň 3 – dobrý

žák v podstatě ovládá předepsané učivo, dopouští se ale chyb v aplikaci osvojených poznatků při řešení teoretických a praktických úkolů

jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé

nedostatky v ucelenosti, přesnosti a úplnosti znalostí a dovedností si dokáže za pomoci učitele uvědomit a korigovat je

v praktických činnostech projevuje výkyvy ve výkonnosti a pracovním úsilí, méně dbá o pořádek na pracovišti

v ústním a písemném projevu mívá závažnější nedostatky ve správnosti a přesnosti

grafický projev je méně přesný

v kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky

je schopen samostatně studovat podle návodu učitele 

stupeň 4 – dostatečný

žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných znalostí a dovedností závažné nedostatky

v uplatňování získaných poznatků při řešení teoretických a praktických úkolů je nesamostatný,málo pohotový a potřebuje stálé podněty

obtížně chápe souvislosti, myšlení není tvořivé

ústní a písemný projev má podstatné chyby ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

v praktických činnostech žák plní zadané úkoly jen za soustavné pomoci učitele, pracuje bez zájmu, méně dbá o pořádek na pracovišti a své výsledky se nesnaží zlepšit

v kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se vyskytují vážné nedostatky

při samostatném studiu má žák velké těžkosti i přes pomoc učitele 

stupeň 5 – nedostatečný

žák si požadované znalosti a dovednosti neosvojil přesně, uceleně a úplně, jeho poznatky jsou jen dílčí a izolované, nedovede je uplatnit při řešení teoretických a  

      praktických úkolů ani s pomocí učitele

nechápe souvislosti, neprojevuje samostatnost v myšlení

v praktických činnostech nedokáže postupovat ani s pomocí učitele, neumí si zorganizovat práci, neprojevuje o ni zájem, nedbá o pořádek na pracovišti

výsledky jeho činnosti jsou nedokončené, neúplné, nepřesné

ústní a písemný projev vykazuje závažné chyby ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

grafický projev je neestetický a neuspořádaný

pomoc a pobízení jsou neúčinné

žák není schopen samostatně studovat ani přes soustavnou pomoc učitele 

 

 

 

Předměty s převahou praktických aktivit 

Stupeň 1 – výborný

žák tvořivě a samostatně rozvíjí své schopnosti a předpoklady podle požadavků osnov

pracuje se zájmem 

stupeň 2 – chvalitebný

žák převážně tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady a schopnosti podle požadavků osnov
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většinou je aktivní, snaživý, pracuje se zájmem

velmi dobře aplikuje osvojené vědomosti a dovednosti, bývá však méně vytrvalý

jeho výkony mají jen drobné nedostatky 

stupeň 3 – dobrý

žák nevyužívá dostatečně své schopnosti a osobní předpoklady

je méně aktivní, tvořivý a samostatný

jeho výkony jsou průměrné

častěji potřebuje pomoc učitele 

stupeň 4 – dostatečný

žák projevuje velmi malou snahu a zájem o rozvoj svých osobních předpokladů

je málo aktivní a tvořivý

potřebuje značnou pomoci učitele 

 

stupeň 5 – nedostatečný 

žák nemá snahu a zájem o rozvoj svých osobních předpokladů

zřetelně projevuje nezájem o práci, případně negativistický vztah k práci

výsledky jeho činnosti jsou neuspokojivé

pomoc a pobízení ze strany učitele jsou neúčinné 

 

 

8. SLOVNÍ HODNOCENÍ 

 

Formulace slovního hodnocení je v kompetenci učitele daného předmětu. 

Zahrnuje všechny složky daného předmětu a vyjadřuje, jak žák zvládl učivo předepsané osnovami, úroveň žákova myšlení, úroveň vyjadřování, úroveň aplikace vědomostí a 

žákovu píli a zájem o učení. 

a) zvládnutí učiva předepsaného osnovami

ovládá bezpečně

ovládá

v podstatě ovládá

ovládá se značnými mezerami

neovládá 

b)  úroveň myšlení

pohotové a bystré myšlení s pochopením souvislostí

žák uvažuje celkem samostatně

vcelku správné, ale méně samostatné a tvořivé myšlení

nesamostatné myšlení, žák obtížně chápe souvislosti

žák reaguje nesprávně i na návodné otázky, nechápe souvislosti 

c)  úroveň vyjadřování

výstižné, přesné, logicky uspořádané

celkem výstižné s nepodstatnými chybami ve správnosti a přesnosti

méně výstižné s častějšími chybami ve správnosti a přesnosti

závažné nedostatky ve správnosti, výstižnosti a přesnosti vyjadřování

žák se vyjadřuje nesprávně, s velkými obtížemi 
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d)  úroveň aplikace vědomostí

žák samostatně a uvědoměle užívá vědomostí a dovedností

dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb

s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže

žák dělá podstatné chyby, plní zadané úkoly jen za soustavné pomoci učitele

úkoly nedokáže plnit ani s pomocí učitele 

e)   píle a zájem o učení

žák je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

pracuje svědomitě a většinou je snaživý

projevuje menší zájem, potřebuje povzbuzení a podněty

projevuje malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty a pomoc

žák je převážně pasivní, pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

 

9. HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

    POTŘEBAMI 

 

U žáků se speciálně vzdělávacími potřebami se při hodnocení výsledků jejich vzdělávání a chování přihlédne k charakteru postižení nebo znevýhodnění. 

Při zjišťování úrovně žákových znalostí a dovedností volí učitel vhodné formy a druhy prověřování. Žák nemá být vystavován úkolům, v nichž vzhledem k postižení nebo 

znevýhodnění nemůže podávat výkony dané osnovami. Je žádoucí klást důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. 

Hodnocení by mělo být doprovázeno vyjádřením pozitivních stránek výkonu, rozborem příčin případného neúspěchu, návodem, jak nedostatky překonat. 

Žáci Se speciálně vzdělávacími potřebami mohou být na žádost zákonných zástupců a po schválení ředitelem školy hodnoceni po celou dobu jejich vzdělávání slovním 

hodnocením (jak v průběhu školního roku, tak na konci prvního a druhého pololetí), a to ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka může být vyjádřeno klasifikačním stupněm s tím, že se specifická porucha vezme v úvahu. 

Při uplatňování možností hodnocení žáka se speciálně vzdělávacími potřebami postupovat individuálně, s využitím všech dostupných informací o žákovi, a zaměřit se na 

podporu jeho motivace a pozitivního vztahu ke školní práci. 

Pokud žák učivo daného ročníku i přes ohled ze strany učitele na jeho diagnostikovanou poruchu nezvládá, může být hodnocen i stupněm nedostatečným. 

 

10. HODNOCENÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

 

1. Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje ředitel  

    školy. 

2. Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy: 

a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti, v prvním až pátém ročníku vyučující daného ročníku 

c) přísedící, jímž je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti. 

3. Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zákonným zástupcem žáka. 

    Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky. 

4. Žák může v jednom dni skládat jen jednu zkoušku. 

5. Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do  

    vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. 

6. Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy. 

7. O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka. 
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8. Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. 

9. Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, který ročník žák neabsolvoval. 

 

11. KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ 

 

1. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy. 

    V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

2. 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 školy 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučujícího daného předmětu.  

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti. 

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

5. 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. 

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu s učebními osnovami daného předmětu. 

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

 

12. OPRAVNÉ ZKOUŠKY 

 

1. Žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník, 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 nebo v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu  

    opravnou zkoušku.    

   Opravné zkoušky jsou komisionální. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi    

   krajský úřad. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení o komisionálním přezkoušení. 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu vykonání 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. 

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

5. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může v případě individuálního vzdělávání do 8 dnů  (Zákon č. 561/2004 Sb., §41, odst. 6 ) a v  

    ostatních případech  základního vzdělávání do 3 dnů ( Zákon č. 561/2004 Sb., §52, odst. 4) písemně požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 

 

13. VYSVĚDČENÍ 

 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

Vysvědčení za druhé pololetí se vydává žákovi při ukončení druhého pololetí, resp. po opravných zkouškách. 
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Vysvědčení musí být vyplněno trvalým způsobem na předepsaných tiskopisech. Jeho správnost stvrzuje svým podpisem třídní učitel. Ředitel školy potvrzuje platnost 

vysvědčení kulatým razítkem školy a svým podpisem. Bez uvedených náležitostí je vysvědčení neplatné a nesmí být žákovi vydáno. Na vysvědčení není přípustné provádět 

opravy zápisu. 

 

14. KLASIFIKACE ŽÁKA, KTERÝ PLNIL POVINNOU ŠKOLNÍ 

      DOCHÁZKU V ZAHRANIČNÍ ŠKOLE 

 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce 

    žáka, nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen „zkoušející škola“).:

ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, 

    stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice   

   vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

2. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu  

   zkoušející školy. 

3. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví  

   zkoušející po projednání s ředitelem zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí  

   zkoušející s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. 

4. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. 

5. Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. 

6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

7. Předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel, 

8. Zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

9. Přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

10.Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za 

     které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné  

     žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř 

     měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. 

11.Před konáním zkoušky podle § 38 odst. 1 školského zákona předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a 

     jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí  

     školního roku, předloží zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho 

     překlad do českého jazyka. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční 

     školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení 

     úředně ověřeného překladu. 

12.O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

13.Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Předseda komise a třídní učitel sdělí výsledek 

     zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

14.Po vykonání zkoušek podle § 38 odst. 1 nebo 2 školského zákona vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na 

      vysvědčení se uvede text „Žák(-yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona“. 

15.Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 15 odst. 6 vyhlášky. 

16.V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky může požádat o přezkoušení podle § 22 vyhlášky. 
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15. KLASIFIKACE PŘI UKONČENÍ KURZU PRO ZÍSKÁNÍ 

      ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1. Obsah vzdělávání a obsah zkoušek na závěr kurzu stanoví škola v souladu s očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

2. Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných 

    a nepovinných. 

3. Po úspěšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvědčení. 

4. Konání zkoušek je možné i bez předchozího vzdělávání v denní nebo dálkové formě vzdělávání v kurzu. 

5. Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více předmětu stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním  

    hodnocením, umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se: 

a) do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nejvýše 

ze dvou předmětů 
b) nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením z více  

    než dvou předmětů. 

16. HODNOCENÍ ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEJSOU STÁTNÍMI OBČANY ČR 
 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která 

ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti  

českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 
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PRAVIDLA PRO ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO JEDNOLIVÝCH TŘÍD A SKUPIN A PRO PŘEŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ MEZI 

JEDNOLIVÝMI TŘÍDAMI JEDNOHO ROČNÍKU 

 

Ředitel školy rozhodne o zařazení, případně přeřazení žáka do třídy, či skupiny s přihlédnutím k následujícím skutečnostem: 

a)      naplněnost třídy, 

b)     skladba třídního kolektivu (poměr chlapců a dívek, počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, skladba žáků s kázeňskými  

         problémy), 

c)      důvodům uvedeným v žádosti zákonného zástupce žáka, 

d)      vyjádření školského poradenského zařízení, 

e)      vyjádření třídních učitelů 

f)       u žáků cizinců – v případě, že žák neovládá český jazyk, je přeřazen na výuku českého jazyka do nižšího ročníku a příslušné třídy podle schopnosti zvládnout učivo 

 

Ředitel rozhodne o přeřazení pokud možno k začátku pololetí, aby nedošlo k možným potížím s hodnocením žáka na vysvědčení.  

 

Při zařazování žáků do tříd se bere v úvahu: 
Závazný počet žáků podle § 4 vyhlášky 48/2005 Sb. 

Vyrovnaný počet žáků ve třídách 

Počty dívek a chlapců 

 

Při dělení do skupin: 
Škola se řídí odst. 1, 4 a 5, §5 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

 

Nejedná se o úkon ve správním řízení. 
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KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY 

 
 1. Obecná ustanovení  
Koncepce domácí přípravy je v souladu se ŠVP a Školním řádem. Domácí příprava navazuje na vzdělávání ve škole a je nutná pro úspěšné zvládnutí požadavků základní 

školy.  

 

2. Cíle domácí přípravy  
Cílem domácí přípravy žáků je:  

a) procvičení a zopakování si učiva  

b) motivace pro získávání nových dovedností a vědomostí  

c) aplikace naučeného do praktické činnosti  

d) rozvíjení schopností v hledání souvislostí a samostatného učení  

e) samostatnost při vyhledávání informací  

f) rozvíjení smyslu pro povinnost  

g) získávání dovedností v oblasti organizace svého času  

 

3. Formy domácí přípravy  
3.1. Příprava pomůcek a potřeb na vyučování  

a) probíhá každý den podle rozvrhu hodin a instrukcí učitelů  

b) žáci si připravují učebnice, sešity, cvičební oděv a obuv, psací a rýsovací potřeby aj.  

 

3.2. Příprava na výuku  

Probíhá podle instrukcí učitelů a její náplní může být: 

- hlasité čtení, doporučená četba  

- opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin  

- příprava na ústní, písemné opakování a zkoušení 

- práce s mapou, tabulkami apod.  

- slovní zásoba  

- vyhledávání informací aj.  

 

3.3. Písemná forma domácí přípravy probíhá formou  

a) doplnění zápisů v sešitě v případě absence ve škole  

b) referátů, projektů, protokolů, domácí laboratorní práce, prezentace, výtvarné 

     činnosti  

c) domácích úkolů  

 

4. Zadávání domácích úkolů  
a) domácí úkol zadává učitel tak, aby měl žák dostatek času si jej poznamenat; 

b) zadávání a frekvence domácích úkolů je plně v kompetenci učitele;  

c) domácí úkol musí být přiměřený co do obsahu i rozsahu schopnostem žáků;  

d) domácí úkol je zadáván tak, aby ho žák byl schopen vypracovat samostatně;  
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e) vyučující může zadávat úkoly s rozdílnou náročností, nadaní žáci mohou dostávat 

    úkoly náročnější;  

f) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou dostávat úkoly  

    s diferencovaným zadáním vzhledem k ostatním žákům (dle znevýhodnění  

    a rozhodnutí vyučujícího), integrovaným žákům je stanovena domácí příprava  

    dle IVP vypracovaného školou a schváleného PPP nebo SPC, rodiče se zavázali  

    k domácí přípravě dané tímto plánem;  

g) je možné zadávat dobrovolné domácí úkoly;  

h) na požádání poskytne učitel žákovi k úkolu individuální konzultaci. 

 

5. Kontrola a hodnocení domácí přípravy  
5.1. Příprava pomůcek  

a) pokud nemá žák řádně připravené pomůcky na vyučování, je jeho povinností omluvit se vyučujícímu na začátku hodiny; 

b) řádná příprava žáka na vyučování bude oceněna pochvalou třídního učitele. 

 

5.2. Písemná forma domácí přípravy  

a) pokud žák z nějakého důvodu zamešká vyučovací hodinu, je jeho povinností doplnit si zápisy v sešitě, s případnými nejasnostmi se může obrátit na vyučujícího; doplnění 

zápisů v případě absence je ve vlastním zájmu žáka, neboť při zkoušení nebude na případné nedoplnění brán zřetel; 

c) učitel provádí důslednou kontrolu písemných domácích úkolů; 

d) pokud žák nemá vypracován zadaný domácí úkol, je jeho povinností omluvit se vyučujícímu;  

e) vyučující kontrolou domácí přípravy vyhodnotí úroveň osvojení učiva, nechá žákům prostor pro dotazy ; 

f) v rámci hodnocení domácí přípravy a domácích úkolů využívá učitel zejména kladné hodnocení a pozitivní motivaci (lze využít klasifikace, body, slovní hodnocení, 

grafické hodnocení symboly – např. ústní hodnocení, počet chyb aj.), hodnotit je možné i snahu (např. slovně, případně i „jednička za snahu“); 

g) za nesplnění písemného domácího úkolu žák není hodnocen známkou nedostatečný; vyučující může ověřit splnění domácí přípravy jiným způsobem dle svého uvážení  - 

úkoly, které jsou stejné nebo obdobné jako ty v domácí přípravě, je možné následně zadat při výuce jako písemné nebo ústní zkoušení a klasifikovat je;  

h) opakované neplnění domácích úkolů a nenošení pomůcek je považováno za porušování školního řádu s příslušnými sankcemi (výchovná opatření) a v konečném důsledku 

může ovlivnit výslednou známku z předmětu, neboť ta zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon;  

i) pokud žák nesplní domácí úkol, je tato skutečnost oznámena rodičům prostřednictvím ŽK a elektronického zápisu v Bakalářích /symbol X znamená, že úkol nebyl 

hodnocen, N – žák úlohu nevypracoval - nedonesl, U - žák úkol nemusel z určitého důvodu vypracovat/. 

 

6. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků   
    Od zákonných zástupců očekáváme:  

a) zajištění vhodného materiálního zázemí pro domácí přípravu  

b) pomoc při organizaci času pro domácí přípravu  

c) kontrolu přípravy žáků do školy  

d) vedení dítěte k samostatnosti (rodiče nevypracovávají úkol za dítě) 

e) zapojení a pomoc rodičů se předpokládá u domácí přípravy žáků nižších ročníků I. stupně 

f) rodiče na požádání učitele stvrzují svým podpisem, že úkol byl vypracován doma, nenesou zodpovědnost za věcnou správnost úkolu, pouze dohlíží na jeho estetickou 

úroveň  

 

7. Závěr  
    Všichni vyučující dodržují zásadu důslednosti  
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a) při vyžadování úkolů  

b) v dodržování stanovených zásad a požadavků  

c) v hodnocení domácích prací  

d) v informování zákonných zástupců o plnění domácích úkolů  

 

8. Ostatní ustanovení 

    Koncepce domácí přípravy byla projednána pedagogickými pracovníky v rámci jednání MS a předmětových komisí a na provozní poradě dne 

    S koncepcí domácí přípravy žáků školy budou seznámeni zákonní zástupci vždy  

    na prvních třídních schůzkách, koncepce bude zveřejněna na webových stránkách 

    školy. 
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PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) 

 
Hlavní cíl EVVO  

Cílem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty je dosažení objektivní informovanosti občanů o stavu a vývoji životního prostředí, kdy občané získávají k prostředí 

vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání.  

To vyžaduje určité znalosti, dovednosti a silnou motivaci. Lidé ztrácejí přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro ně zdravé a funkční 

prostředí důležité. Je proto třeba k tomuto ekologickému povědomí občany zase dovést.  

EVVO jsou spolu s nástroji ekonomickými a legislativními důležitým preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.  

Ekonomické a legislativní nástroje jsou nezbytné a účinné, nemohou však zaručit kladný vztah k životnímu prostředí, který je podmínkou vhodného chování a jednání i tehdy, 

kdy je kontrola obtížná. Nezaručují také pochopení souvislostí jednotlivých jevů v prostředí. Škola je pro rozvoj environmentálního vzdělání a postojů příhodným místem, 

protože má možnost působit dlouhodobě, koncepčně a na všechny žáky a jejich prostřednictvím i na jejich rodinné prostředí.  

 

Zaměření školy  
Naše škola se snaží rozvíjet osobnost žáka po všech stránkách. Taktéž tomu bude i na poli environmentální výchovy.  

 

Environmentální výchova a vzdělávání na škole  
K základní filozofii školy patří snaha o vytváření moderního životního stylu založeného na tvůrčí, přátelské atmosféře ve vztazích mezi školou, studenty, rodiči i okolním 

prostředím, a na výchově k harmonickému postoji člověka k přírodě, druhým lidem, na prohlubování odpovědnosti ve vztahu k vlastnímu zdraví, vzdělání a 

sebezdokonalování. Vycházíme z teze, že moderní škola je taková, která vychovává poznáním, prožitkem a zkušeností k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a k 

životu. Myšlenky, hlásající – nebýt lhostejnými sami k sobě a k prostředí, ve kterém žijeme, se postupně dostávají do povědomí nejen žáků, jejich pedagogů, ale i rodičovské 

veřejnosti.  

 

Hlavní cíle  

- Naučit děti pozitivnímu vztahu k přírodě a k životnímu prostředí, vytvářet v nich povědomí   

  o možnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec.  

- Vytvořit u dětí povědomí o udržitelné spotřebě, naučit se využívat dlouhodobě prověřených  

  zkušeností našich předků.  

- Vytvořit společenství žáků, pracovníků školy, rodinných příslušníků a ostatních občanů,  

  kterým záleží na životním prostředí v jejich obci a jejím okolí.  

- Otevřít školu veřejnosti jako místo setkávání a předávání zkušenosti mezi více generacemi.  

- Naučit děti vážit si každého člověka a výsledků jeho práce, umět na něm najít pozitivní  

  stránky, pochopit, že každý jedinec má na Zemi své místo a úkol.  

 

Dílčí cíle programu:  

- Podporovat společné mimoškolní aktivity rodičů a dětí.  

- Seznamovat děti s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků a vést je k  

  pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, rodu, obci a regionu.  

- Vytvářet u dětí potřebu smysluplného využití volného času.  

- Vytvářet ve škole zdravé, pozitivní prostředí, využívat prvků kooperativní výchovy a  

  projektového učení.  
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- Nacházet pozitivní prvky v každém z lidí, naučit se komunikovat s ostatními lidmi, dokázat  

  přesně formulovat své pocity, potřeby a přání. 

- Vést děti k tomu, aby se dokázaly svěřit se svými problémy rodičům a učitelům.  

- Podporovat vzájemnou komunikaci mezi mladšími a staršími dětmi jako prostředek  

  přirozeného předávání zkušeností v dobrém slova smyslu.  

- Vytvářet prostředí, v němž by mohlo každé dítě zdravým způsobem projevit kladné stránky  

  své osobnosti. 

-Umožnit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami aktivní zapojení do všech školních i mimoškolních činností. 

- Umožňovat dětem uspokojování všech biologických a psychických potřeb. 

- Nenásilnou formou a vlastním příkladem vést děti ke zdravému životnímu stylu,  

   k pozitivnímu vztahu k přírodě, k toleranci, k úctě ke všemu živému, ke každému člověku  

   a výsledkům jeho práce.  

 

Ekologie i ekologická výchova a ŠVP  
V současné době probíhá důležitá etapa postupného včleňování ekologických aspektů do práce školy, včetně realizace průřezového tématu RVP environmentální výchova. Při 

tvorbě ŠVP jsme vzali v úvahu aspekty ekologické, ekonomické, technické i kulturně sociální v jejich souvislostech - cílem je výchovné působení účinně propojit s předměty 

přírodovědnými.  

 

Zvolili jsme: 

Průřezový charakter environmentální výchovy  

- Do vyučování budeme zařazovat prvky EVVO v rámci jednotlivých předmětů pravidelně, smysluplně a koncepčně.  

- V ŠVP máme rozpracováno průřezové téma Environmentální výchova do všech předmětů, toto zařazení budeme vyhodnocovat a aktualizovat. Je důležité   

   přesvědčit učitele, že environmentální výchova není biologická disciplína, ale že zasahuje do oblasti i humanitních věd a do oblasti výchov; její rozsah má  

   spíše tendenci se rozšiřovat – rozhodně nemá daleko k pojmům globální výchova, rozvojová výchova, výchova k trvale udržitelnému rozvoji, multikulturní   

   výchova, apod. 

- Rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci učitelů s cílem domluvit se na společných postupech a metodách, které jsou následně provázány s konečnými  

   výstupy a tématy. 

 

Očekávané výsledky:  

1. Žáci si v průběhu školní docházky osvojí základní vědomosti:  

- o podmínkách života a zákonitostech přírody, o struktuře a funkcích ekosystémů i celé biosféry, podmínkách lidské existence, o funkcích ekosystémů  

   z hlediska lidských potřeb a zdrojích pro jejich uspokojování, způsobech a možnostech využívání prostředí, dopadech lidské činnosti na životní prostředí,  

   které v různé míře ohrožují podmínky života i zdroje lidských potřeb,  

- o tom, co je nezbytné učinit, aby se problémy odstranily a aby další vážné a neřešitelné nevznikaly, a to na úrovni lokální, regionální, globální.  

 

 

2. V zájmu života a udržitelnosti rozvoje lidské společnosti, si osvojí tvořivý způsob myšlení při řešení každodenních úkolů  

 

3. V průběhu školní docházky získají dovednosti a návyky potřebné z hlediska udržitelného rozvoje.  
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K utváření správných názorů a postojů k otázkám udržitelného rozvoje napomůže systematické vzdělávání v této oblasti, v mezipředmětové spolupráci, v ověřování si 

teoretických vědomostí v průběhu mimo vyučovacích aktivit (v aktivní účasti žáků v řešení dlouhodobých i krátkodobých projektů, při komplexních exkurzích, praktických 

cvičeních, ve školách v přírodě apod.). 

 

EVVO je zařazena do těchto předmětů: 

 

1. stupeň: Prvouka  

Přírodověda  

Výtvarná výchova 

Člověk a svět práce (Praktické činnosti, Pracovní výchova) 

Tělesná výchova 

Matematika  

 

2. stupeň:  Přírodopis  

Zeměpis  

Fyzika  

Chemie 

Matematika 

Dějepis  

Občanská výchova (Občanská a rodinná výchova) 

Tělesná výchova (Výchova ke zdraví)  

Člověk a svět práce (Praktické činnosti, Pracovní výchova)  

 

Žáci školy se seznámí s pojmy  

1. zákonitosti biosféry  

2. fyzicko a socioekonomická sféra  

3. člověk a životní prostředí  

4. globální problémy lidstva  

5. ekologie, udržitelný rozvoj  

 

Časová dotace je individuální, učitel je zařazuje do témat v jednotlivých ročnících, např.:  

 

1. stupeň:  
Prvouka:  

Domov – úspory energií, třídění odpadu, bioprodukty  

Naše obec – třídění a likvidace odpadu, ekologické vytápění, vztah ke kulturním památkám,  

Krajina kolem nás – rekreační a krajinné oblasti, turistické zajímavosti, dopravní systém,  

Příroda – živá a neživá příroda, znečišťování vody, vzduchu a půdy a vliv na člověka  

Lidé a technika – vliv techniky na lidstvo – pozitiva a negativa  

Přírodověda:  

Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí – člověk a přírodní zdroje, šetření energií, vliv člověka na prostředí, ochrana přírody  

Člověk a svět práce:  
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Ekosystémy, suroviny - obnovitelné a neobnovitelné zdroje, význam zpracování odpadu, recyklace  

 

 

2. stupeň: 

Přírodopis:  

Život na Zemi – pojmy biosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, fotosyntéza, ozonosféra a její význam pro život. Lidská populace – závislost člověka na přírodě a ostatních 

lidech (potravní a surovinové zdroje, nutnost ochrany ŽP). Změny životních společenstev, rušivý vliv člověka – typy krajiny, přirozené změny v přírodě a změny vyvolané 

člověkem, příčiny zhoršování ŽP, ekologické katastrofy a jejich předcházení, zlepšování stavu ŽP, ochrana krajiny, stav ŽP v ČR, na Karlovarsku a v Lubech.  

 

Zeměpis:  

Planeta Země – složky fyzicko-geografické sféry: biosféra a její význam. Společenské a hospodářské složky krajiny - lidé na Zemi, ekologie a zeměpis, krajina – základní 

složky, typy, krajina a činnost člověka, globální problémy lidstva. Zeměpis České republiky – vliv průmyslu, zemědělství a dopravy na ŽP, ochrana krajin. 

 

 

 

Chemie:  

Chemie ve společnosti – cirkulace a recyklace surovin, bezodpadové technologie, vliv chemického průmyslu na ŽP a jeho dopad na zdraví obyvatelstva, bioprodukty.  

 

Občanská výchova:  

Naše obec, náš region – sběr odpadu a jeho likvidace, třídění odpadu, ekologické vytápění, úloha odboru ŽP MÚ v Chebu. Globální problémy lidstva – způsoby řešení 

problémů na národní i mezinárodní úrovni, vztah kultury a přírody, ochrana planetárního bohatství, vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje, důsledky lidských zásahů do 

přírody, devastace ŽP, skládky, odpady, účinky industrializace měst, problémy konzumní společnosti. Člověk a právo – dodržování a porušování právních norem, ochrana 

veřejného pořádku, závažné protispolečenské jevy. Nadnárodní společenství – kolektivní vztah, odpovědnost a ochrana ŽP, OSN, UNESCO, WHO. Neziskový sektor v 

oblasti EVVO a péče o životní prostředí  

 

Tělesná výchova (Výchova ke zdraví):  

Rodina a širší sociální prostředí – hygiena provozu domácnosti, třídění odpadů, úspory energií.  

 

Člověk a svět práce (Praktické činnosti, Pracovní výchova):  

Organismy a prostředí – společenství, ekosystémy, biotop, ekologické optimum, biochemické cykly, biomasa, alternativní zdroje energie, odpadové hospodářství, recyklace, 

obnovitelné  

a neobnovitelné zdroje a zacházení s nimi, vztah žáka k přírodě, člověk – tvůrce krajiny.  

Pro zkvalitnění EVVO je vytvořeno kvalitní materiálně technické zázemí. Škola je vybavena moderní technikou – PC učebnou, interaktivními tabulemi, dataprojektory či 

stolními deskovými hrami. 

 

Školní akce na podporu EVVO  

Každoročně zařazujeme alespoň jednu vlastní rozsáhlejší akci s environmentálním obsahem celoškolní nebo třídní, ale tak, aby každé dítě nějakým takovým programem 

prošlo (projekt, výstava, obsah školního výletu či sportovní kurz – př.: 1. stupeň skládka Černošín, 7. tř. Chebská pánev, 8. tř. Slavkovský les, 9. tř. Krušné hory). 

Koncem září každoročně probíhá celoškolní akce s názvem „Den Země“ 
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Ekologizace provozu školy  
Cílem je každoročně učinit takové kroky, které povedou ke snížení ekologické stopy školy (nakládání s odpady, energiemi, vodou, vylepšování prostředí školy, zdravý životní 

styl, …)  

Děti jsou v rámci výuky i mimo ni vedeni k úsporám:  

Voda:  

- pravidelné kontroly těsnění vody  

- škola svým prostředím umocňuje vztah k vodě  

Odpady: 

- recyklace papíru /sběr/  

- upřednostňování u dětí sešitů z recyklovaného materiálu  

- vedení dětí k upřednostňování výrobků v recyklovaných obalech  

- třídění odpadu ve škole /administrativa, učitelé, žáci/  

- nebezpečné odpady - sběr baterií a vysloužilých drobných elektrospotřebičů (Elektrowin) 

Energie: 

- úsporné zářivky do tříd a žárovky na chodby 

- výměna plastových oken  

- správné větrání  

- regulační ventily na radiátorech  

Doprava:  
- vliv aut na čistotu ovzduší  

Zeleň: 

- živé květiny ve třídách, na chodbách, v areálu školy  

- péče o zeleň v areálu školy  

Ochrana přírody:  
- ptačí budky, krmítka  

- přikrmování na krmítkách a krmelcích 

- péče o zeleň  

Životní styl:  
- vést děti k využívání ekologicky nezávadných materiálů  

- využívat místní zdroje potravin  

- upřednostňování ekologicky nezávadných čisticích prostředků  

- komplexní řešení problémů spojených se zneužíváním návykových látek  

 

Spolupráce s dalšími složkami  

Strategií školy je využívat co nejširší nabídku nabízených aktivit (soutěže – Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda; programy ekocenter, muzeí, vzdělávacích institucí, 

…) Škola ve svém programu environmentální výchovy spolupracuje vedle rodičů i s dalšími složkami veřejného, státního i neziskového sektoru: 

 

- Město Luby  

- Lesy ČR  

- Ekocentra KK (Kozodoj, Chebský statek) 

- Karlovarský kraj 
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- Natura 2000  

- Ekologické organizace v Sasku – EC Riedelhof  

 

Škola jako informační středisko EVVO  

Každoročně se škola v rámci svých možností snaží doplňovat školní knihovnu o literaturu EVVO, vytvářet, shromažďovat informační letáky a brožury a využívat je ke 

vzdělávání žáků, učitelů a dalších zaměstnanců školy. O našich aktivitách pravidelně referujeme ve školním časopise, lubském zpravodaji, místních periodikách i na webu 

školy. 

 

Další vzdělávání  
Škola zajišťuje vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO – zaměřuje se hlavně na pochopení významu EVVO a na praktickou aplikaci metod a postupů v rámci jednotlivých 

předmětů – využíváme k tomu programy nabízené ekocentry, NIDV, zkušenosti školního koordinátora i lidí z praxe, oslovujeme krajská muzea. 

 

Škola každoročně aktualizuje svůj školní plán EVVO.  

Na škole působí koordinátor Environmentální výchovy Mgr. Miroslav Pecháček.  

 

Užitečné odkazy na stránky informačních portálů s problematikou EVVO:  

http://www.ekolist.cz - informace z oblasti životního prostředí, zpravodajství a poradenství  

http://www.priroda.cz - příroda, ekologie, život  

http://www.dobrovolnik.cz - informace o možnostech dobrovolnictví  

http://www.enviweb.cz - webový portál pro odborníky z oblasti ŽP v podnicích a průmyslu.  

http://www.ekodomov.cz - vše o šetrném hospodaření a chování k přírodě  

http://www.infoodpady.cz - portál sloužící k rychlé orientaci v odpadovém hospodářství  

http://www.cir.cz - centrum inovací a rozvoje, ochrana ŽP ve výrobní i nevýrobní sféře  

http://www.ekoserver.cz - informace z oblasti ekologie  

http://www.cenia.cz - česká informační agentura životního prostředí  

http://www.hraozemi.cz - informace jak pomoci životnímu prostředí  

http://www.nature.cz - agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

http://www.ochranaprirody.cz - správa ochrany přírody  

http://www.ecomonitor.cz - databáze článků a tiskových zpráv s tématikou životního prostředí  

http://www.biopotraviny.info - informace, kde se dají koupit biopotraviny  

 

V Lubech 1. 9. 2013    

 

http://www.infoodpady.cz/
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OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 
 

Problematiku Ochrany člověka za mimořádných událostí upravují tyto materiály:  
Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, čj. 12050/03-22, a Ochrana člověka za 

mimořádných událostí - dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, čj. 13586/03-22.  
 

Na prvním stupni ZŠ je cílem výchovně vzdělávacího procesu v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí vytvoření soustavy vědomostí, dovedností a návyků 

v oblasti sebeochrany, která je zapojena do struktury vědomostí žáka. Umožňuje dítěti při mimořádných událostech sebeochranu pod vedením dospělého člověka. Je 

odrazovým můstkem pro získávání vědomostí, dovedností a návyků na druhém stupni základní školy. 

 Na druhém stupni ZŠ je cílem výchovně vzdělávacího procesu v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí vytvoření soustavy vědomostí, dovedností a návyků 

v oblasti sebeochrany, která je zapojena do struktury vědomostí žáka. Umožňuje dítěti při mimořádných událostech sebeochranu i bez vedení dospělého člověka. Je 

odrazovým můstkem pro získávání vědomostí, dovedností a návyků na vyšším stupni školské soustavy. 

  

 

Tématice Ochrana člověka za mimořádných událostí je v ročnících, ve kterých probíhá výuka dílčích témat věnováno 6 vyučovacích hodin za jeden ročník. 

 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí je rozdělena do dílčích témat takto :  

 T1 - ochrana obyvatelstva 

Cíle výuky: 

- Připravit žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu a na efektivní jednání  

  a vzájemnou pomoc při vzniku mimořádných situací.  

- Vést žáky k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných  

  situací. 

 

 T2 – živelní pohromy 

Cíle výuky: 

- Seznámit žáky s pojmem živelní pohroma, jejími účinky a druhy.  

- Uvědomit si nebezpečí vyplývající z prvotních a druhotných následků živelních pohrom. 

 

 T3 – havárie s únikem nebezpečných látek 

Cíle výuky: 

 - Upozornit žáky na nebezpečí, které přináší stále rostoucí používání chemických látek,  

   přípravků a technologií. 

- Objasnit pojem havárie s únikem nebezpečných látek, poukázat na příčiny jejich  

   vzniku a hlavní charakteristiky. 

- Seznámit se s hlavními nebezpečnými účinky nebezpečných látek a základními vlastnostmi,  

  které se uplatňují při haváriích. Objasnit některé základní způsoby výstražného označování  

  nebezpečných látek.  

- Upozornit na charakteristické znaky a projevy havárie s únikem nebezpečných látek. 

- Seznámit se s nejdůležitějšími zásadami chování obyvatelstva v případě havárií s únikem  

  nebezpečných látek a naučit žáky chránit se před jejich účinky. 
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 T4 – radiační havárie 

Cíle výuky: 

- Upozornit žáky na kladné a záporné aspekty provozu jaderných elektráren a jejich celkový  

  ekologický přínos 

- Rozebrat otázku budování a provozu jaderných elektráren a zajištění jejich jaderné  

  a radiační bezpečnosti. 

- Objasnit možnosti vzniku radiační havárie v jaderné elektrárně a malou pravděpodobnost  

  vzniku radiační havárie s dopady na okolí. 

 

 T5 – první pomoc 

Cíle výuky: 

- Seznámit žáky se zásadami poskytování první pomoci – oživování -  umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž, první pomoc při krvácení, první pomoc při zlomeninách, 

první pomoc při tepelných poraněních, první pomoc při zasažení organismu chemickou látkou, postup při hromadném neštěstí 

-  

Téma Ochrany člověka za mimořádných událostí  zařazujeme v  hlavně ve vyučovacích předmětech: Přírodověda, Prvouka, Výchova ke zdraví, Chemie (přiměřeně věku 

dětí), při cvičení v přírodě.  

Žáci, kteří jsou vzděláváni podle ŠVP Škola pro každého, mají témata ochrany člověka za mimořádných událostí rozpracovány ve výstupech jednotlivých vyučovacích 

předmětů. 

Chování žáků v situacích ohrožení je každoročně probráno a prakticky procvičeno během cvičení požárního poplachu včetně varovného signálu, tísňového volání, činnosti po 

vyhlášení poplachu, poskytnutí první pomoci a evakuaci až na určené shromaždiště. 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

          1. Pravidla nabývají účinnosti dnem: 3. 9. 2018 

          2. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 3. 9. 2018. 

          3. Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v třídnických hodinách, seznámení bude zaznamenáno v třídních knihách.  

           4. Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání pravidel hodnocení a klasifikace na třídních schůzkách, jsou pro ně zpřístupněna v hale školy a na webových  

              stránkách školy. 
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