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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 
č.j. ZŠ/375/2019 

1.1. NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU :   

Název ŠVP: Rozkvetlá škola, kód 79-01-C/01 

Vydání: Školní vzdělávací program – 4. verze  

Zaměření školy ve vzdělávacím programu je od 1. ričníku na rozvoj sportovních aktivit a podporu 

přírodovědných a technických oborů, od 5. ročníku na výuku informatiky. Volba rozšířené výuky je 

dle zájmu a předpokladů žáků.  

Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP ZV. 

1.2. ÚDAJE O ŠKOLE:  

 Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 

příspěvková organizace 

 Adresa školy: Václavkova 1040, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 

 Jméno ředitele: Mgr. Jitka Houštecká 

 Kontakty: 

o Telefon/fax: 326 733 867, 326 733 912,  326 997 473 

o Web: www.8zsmb.cz 

o E-mail: skola@8zsmb.cz 

o IČO školy: 62 45 1332 

1.3. ZŘIZOVATEL:   

 Název: Statutární město Mladá Boleslav 

 Adresa: Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav 

 Kontakty: 

o Telefon: +420 326 715 111 

o Web: www.mb-net.cz 

o  IČO: 00238295 

1.4. PLATNOST DOKUMENTU OD: 

 Dokument je platný od 1. 9. 2019. Tento dokument nahrazuje dokument Školní 
vzdělávací program z 1.9.2018 

http://www.8zsmb.cz/
mailto:skola@8zsmb.cz
http://www.mb-net.cz/
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

2.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základní filozofií naší školy je, aby každý žák a učitel zažíval ve škole osobní i společný 

úspěch a plně rozvíjel svůj potenciál. 

Motto: Společně se stále rozvíjíme. 

2.1.1. UMÍSTĚNÍ A ZAMĚŘENÍ ŠKOLY  

 

     Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková 
organizace  (dále jen 8. ZŠ a MŠ) je plně organizovanou základní a mateřskou školou, 
nacházející se na kraji sídliště Severní město v městě Mladá Boleslav. I přes svou polohu 
v sídlišti, leží v klidné lokalitě mimo hlavní silnice. Škola plní  cíle ŠVP z roku 2007 
(poslední úprava 2018).  Náš vzdělávací program nabízí jako „nadstavbu“ také volitelné 
a nepovinné předměty, jejichž zaměření směřuje k rozšíření kompetencí v oblasti 
přírodovědných a technických oborů. Dále žákům nabízíme rozšířenou výuku v oblasti 
TV a sportu, konkrétně tenisu.  

     Kromě povinných předmětů nabízí i doplňující vzdělávací obory: informatika a 

výpočetní technika, přírodopis v praxi, cvičení z přírodovědných předmětů, školní 

časopis a domácí nauky, nově potom předměty – digitální technologie, konverzace 

v anglickém jazyce, chemie v praxi, přírodopis v praxi a základy gastronomie (v rámci 

volitelných a nepovinných předmětů).  Od 1. ročníku pracujeme v některých předmětech 

s interaktivními učebnicemi, využíváme moderní metody učení, moderní techniku, 

sledujeme nové trendy ve výuce. 

     V návaznosti na další možné uplatnění žáků v praxi (zvláště pak s ohledem na místní 

podnik Škoda Auto a.s.) a se stále se zvyšující potřebu technického a přírodovědného 

zdělání, škola tyto předměty postupně rozvíjí a  přizpůsobuje jejich nabídku v rámci 

volitelných předmětů a disponibilních hodin poptávce, a to jak poprávce ze strany žáků, 

tak poptávce z praxe a postupného vývoje společnosti. 

     Specifikou naší školy (podobně jako ostatních škol v MB) je velké množství žáků 

z cizojazyčného prostředí. Tomuto je přizpůsobena i výuka a její metody, kdy škola klade 

velký důraz na individuální přístup ke každému žákovi. 
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2.1.2. VELIKOST ŠKOLY A OBVOD 

 
     Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává přibližně 500 žáků, 
průměrná naplněnost tříd je 22 žáků ve třídě. Výuka probíhá na prvním stupni ve třech 
paralelních třídách, na druhém stupni ve dvou. Školu navštěvují jak žáci z obvodu (sídliště 
Severní město), tak i žáci mimo obvod bydlící v Mladé Boleslavi a okolních obcích. 
    

2.2.  CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME  

2.2.1. VYTVÁŘET POHODOVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ  

 

   Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale pohodu prostředí 
vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Pro vytvoření této 
pohody je důležité mít ve škole příznivé klima. Vytváření tohoto klimatu a zdravých vztahů je 
jednou z priorit školy. Vedeme žáky nejen k dovednosti zajistit si své bezpečí,  ale také k 
respektování pracovního prostředí druhých. 
 

2.1.2. POROZUMĚT POTŘEBĚ VZDĚLÁVAT SE  

   Dalším cílem školy je postupně vytvářet v žácích vědomí potřeby vzdělání. K tomuto cíli  

směřujeme metody, formy a cesty výuky. Snažíme se podněcovat chtění žáků rozvíjet své 

dovednosti potřebné pro život a chuť k učení.  

2.1.3. VYCHOVÁVAT   OSOBNOSTI 

 
   Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí 
(vzájemná komunikace – vyjádřit, obhájit, argumentovat). Proto naplňování klíčových 
kompetencí, estetická výchova a dramatická výchova jsou součástí školního dění, kterého 
se žák účastní. Odbornost oborů a průřezová témata školního vzdělávacího programu - 
osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, 
environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost a zároveň 
nám umožňují lépe jí porozumět. 
 

2.1.4. PRACOVAT S INFORMACEMI 

 
   Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si 
komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat 
při vyučování učebnu výpočetní techniku k procvičování získaných znalostí, rozvoji 
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schopností a dovedností v práci s počítačem. Žákům je p k dispozici školní knihovna, 
výpočetní techniku. 
 

2.3. CO NABÍZÍME?  

 

 Kvalitní výuku v plně organizované škole; 

 možnost volnočasového vyžití ve školní družině; 

 školní kroužky; 

 logopedku ve škole; 

 nápravu poruch učení ve škole; 

 výborně vybavené odborné učebny;  

 práci s interaktivními učebnicemi; 

 moderní techniku pro podporu výuky (interaktivní tabule, dvě počítačové 

učebny, chemickou laboratoř, digitální mikroskopy aj.);  

 možnost dálkového přístupu rodičů do databáze školy (Bakaláři) – známky, 

úkoly, přehled výuky, suplování, aktuální rozvrh hodin atd. 

 

2.4. VYBAVENÍ ŠKOLY  

 
     V budově školy je 24 tříd a 18 odborných pracoven (2 jazykové učebny,  2 učebny 
informatiky, učebna chemie, biologie, fyziky, výtvarné výchovy, cvičná kuchyň, laboratoř 
chemie, učebna pracovních činností, víceúčelová učebna, přednáškový sál, 2 tělocvičny, 
univerzální dílna a keramická dílna, školní knihovna. Všechny odborné učebny jsou vybaveny 
buď interaktivní tabulí nebo dataprojektorem, dataprojektory jsou dále ve dvou kmenových 
třídách. Na prvním stupni jsou v 13 třídách z 15 umístěny interaktivní tabule. Na prvním i 
druhém stupni jsou pro skupinovou práci k dispozici tablety.  
      V areálu školy je sportoviště s běžeckou dráhou s umělým povrchem a dalším vybavením 
na atletiku, hřiště na kopanou, volejbalové a tenisové kurty, dopravní hřiště.1 

     Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také 
žáci a učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na 1. stupni je to vždy třída  
s hracím koutkem, na 2. stupni jsou to kmenové třídy a samostatné pracovny. Hygienické 
zázemí (šatny, WC a sprchy) jsou v souladu s hygienickými normami. 
     V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky 
 na chodbách, nově rekonstruované atrium a tělocvičnu, vždy po dohodě s vyučujícím. Školní 
kiosek byl zrušen („Pamlsková vyhláška“), nicméně škola je již několik let zapojena do 
projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Pitný režim zajišťuje i automat na pití, kde jsou 

                                                                 
1 Údaj k 1.9.2019 
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nápoje odpovídající vyhlášce. Pro odpolední práci je k dispozici 5 místností pro práci školních 
družin.2 
     Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do společné sítě. 
Učitelé mají volný přístup na internet, k podpoře výuky monou tisknout materiály na 
několika školních tiskárnách nebo využít kopírky. Materiální vybavení je na velmi dobré 
úrovni, na tvorbě některých pomůcek se podílejí i sami žáci. 
     Zvláštní pozornost věnujeme integraci žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními  
a žákům s jiným rodným jazykem než je český jazyk. 
    
   V roce 2009 byly v rámci naší organizace otevřeny dvě třídy Mateřské školy, v nichž  může 
být umístěno až 55 dětí. Výchovně vzdělávací činnost zde probíhá podle školního 
vzdělávacího programu Veselý rok tygříků a koťátek. 
 

2.5. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU  

 
   Pedagogický sbor má 44 členů3, převážně zkušených pedagogů s dlouholetou praxí. 
Učitelé jsou  kvalifikovaní, 2 učitelé si rozšiřují kvalifikaci4. Aprobovanost výuky se pohybuje 
kolem 90 %. Výchovný poradce ve škole zajišťuje volbu povolání a stará se o žáky  
s podpůrnými opatřeními. Dále na škole pracuje školní psycholožka a školní speciální 
pedagožka. Kvalifikovaní vyučující zajišťují prevenci sociálně patologických jevů a 
environmentální výchovu. Někteří učitelé prošli kurzy kritického myšlení, týmové 
spolupráce, autoevaluace školy, nápravy poruch učení, tvorby Power-Poitové prezentace, 
dramatické výchovy atd. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při 
mimořádných událostech a poskytování první pomoci. 

K naší firemní kultuře patří: 

 Profesionální přístup pracovníků školy, 

 pozitivní přístup pracovníků školy k žákům a veřejnosti, 

 podpora soupatřičnosti členů komunity školy. 

2.6. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 

   Převážnou většinu žáků tvoří děti z okolního sídliště. Kromě těchto žáků do naší školy 
dojíždí několik žáků z okolních obcí. Zvláštní pozornost věnujeme integraci žáků se 
s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

                                                                 
2 Údaj k 1.9.2018 
3 Údaj k 1.9.2018 
4 Údaj k 1.9.2018 
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2.7. DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

     Škola je zapojena do několika projektů1. Jedná se o následující projekty: 

 Šablony I – OPVV, 

 Předpoklad od 1.1.2019 – Šablony II, 

 Podpora škol v oblasti STEM – projekt financovanáý firmou Škoda Auto a.s., 

 Podpora vzdělávání žáků z cizojazyčného prostředí – projekt financovaný rirmou 
Škoda Auto a.s. 

 Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Každý rok je tématicky 
zaměřen – celoroční projekt. Pořádáme také kulturně-vzdělávací, ozdravné nebo 
sportovně zaměřené pobyty v tuzemsku i v zahraničí, každoročně kulturně-
historickou exkurzi do Prahy pro 4. a 5. ročník, lyžařský kurz atd. Třídní kolektivy 
vyjíždějí na řadu exkurzí, osobnostní kurzy, školy v přírodě, pracují na projektech 
zaměřených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. 

 

2.8. SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI  

     Spolupráce  se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. Zákonní zástupci mohou 

školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době konzultačních hodin 

a třídních schůzek. Dále pořádáme besídky,  akce ke Dni matek, na Velikonoce a Vánoce.  

Dobré spolupráci se zákonnými zástupci a veřejností přispívají i společné výlety s turistickým 

kroužkem, který nově na škole pracuje. Dalsí spolupráce je popsána ve schématu. 
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     Zákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu a 
webových stránek školy. Na našich webových stránkách  jsou individuální informace pro 
zákonné zástupce (průběžná klasifikace, docházka, individuální rozvrh žáka, pololetní 
klasifikace, výchovná opatření, ankety aj.)  Na škole pracuje velmi dobře školská rada, která 
má 6 členů a schází se pravidelně nejméně dvakrát ročně, v případě potřeby i vícekrát.  Dále 
na škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy s názvem Osmička z.s. Tento spolek 
spolupracuje se školou, pomáhá při pořádání některých akcí školy, finančně podporuje třídy 
a zajišťuje některé akce školy atd. 
Škola se snaží budovat pozitivní postoj a rozvíjet komunikaci s veřejností. 
 

3. HARAKTERISTIKA    ŠVP  

 

3.1.  ZAMĚŘENÍ ŠKOLY  

 
     Naše škola se zaměruje na rozvoj přírodovědných a technických kompetencí. Tomu také 
odpovídá vzdělávací program, který nabízí volitelné předměty, jejichž zaměření směřuje 
k rozšíření kompetencí v oblasti přírodovědných a technických oborů (Informatika a 
výpočetní technika, digitální technologie – od 7. do 9. ročníku, Přírodopis v praxi, Chemie v 
praxe – od 6 do 9. ročníku a Praconí činnosti od 6. do 9. ročníku). Dále žákům nabízíme 
rozšířenou výuku v oblasti TV (nepovinný předmět TV – hodina navíc – zaměřený na 
základy bruslení, tenisu, basketbalu, atletiky přípradně dalších sportů) a ve 3. – 5. ročníku 
nepovinný předmět Tenis, který využívá tenisové kurty v areálu školy a tenisovou halu 
v těsné blízkosti školy. 
 

3.2. HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE ŠVP  

 

   Náš školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz 
ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Program je 
orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje 
efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které 
rozvijí tvořivost a individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro 
úspěšný a radostný život. 
   Školní vzdělávací program předpokládá nejen stanovení cílů  výchovněvzdělávacího 
programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení. Učite lé  maj í 
možnost volit nejvhodnější metody a formy práce, vhodně zapojovat evokaci  
a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení.  
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3.2.1. MOTIVOVAT  ŽÁKY  PRO JEJICH CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 

 
Jedním z hlavních cílů ŠVP je motivovat žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, podněcovat 
v nich potřebu se dále vzdělávat a pochopení důležitosti vzdělání jako takového.  
Ke splnění tohoto cíle učíme žáky: 

 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, které jsou ve škole 

dostupné všem žákům. 

3.2.2. PRACOVAT S INFORMACEMI 

 
   Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si 
komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat 
při vyučování učebny výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí, rozvoji 
schopností a dovedností v práci s počítačem. V nižších ročnících využíváme interaktivní 
učebnice, ve třídách pomáhají k procvičování a získávání nových znalostí interaktivní tabule. 
Využíváme zakoupené výukové programy, digitální učební materiály vytvořené učiteli, 
internet. Žákům je  k dispozici školní knihovna. 
 
 

3.2.3. PODNĚCOVAT K TVOŘIVÉMU MYŠLENÍ, LOGICKÉMU UVAŽOVÁNÍ  

A KE SCHOPNOSTI ŘEŠIT PROBLÉMY 

     Tvořivé myšlení, schopnost logického uvažování, uvažování v souvislostech a schopnost 

řešit problémy je hlavním předpokladem pro další uplatnění našich žáků na trhu práce. 

V rámci výuky žáky vedeme k tomu, aby dokázali: 

 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. 
 

3.2.4. VÉST  ŽÁKY K VŠESTRANNÉ, ÚČINNÉ  A OTEVŘENÉ KOMUNIKACI 

   Komunikační dovednosti se stávají v současné době stále větším problémem. Využívání 

nových komunikačních technologií a sociálních sítí na jednu stranu pomáhá žákům  
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ve snadnější a rychlejší komunikaci a získávání informací,  na druhou stranu je odvádí  

od dovednosti komunikovat navzájem fyzicky. Cílem našeho ŠVP je proto  utvářet u žáků 

dovednost vzájemné, otevřené, korektní a účinné komunikace a vést je k využívání této 

dovednosti. K tomuto cíli směřují následující strategie: 

 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. 

 

3.2.5.  ROZVÍJET  U ŽÁKŮ SCHOPNOST SPOLUPRACOVAT A RESPEKTOVAT PRÁCI  

A ÚSPĚCHY VLASTNÍ  I  DRUHÝCH 

   Moderní trendy výuky, výzkumu i profesní činnosti počítají čím dál tím více s týmovou 

prací. Této dovednosti se musí žáci učit již od nižších ročníků. Nejdříve v rámci spolupráce 

ve dvojicích, později v rámci spolupráce ve skupinách, ve vyšších ročnících potom prací 

v týmech. Tato velmi důležitá dovednost, kterou v minulých dobách získávaly děti již od 

malička působením rodiny, se v posledních letech postupně funkce rodiny vytrácí. O to více 

je nutné utvářet ji na půdě školy. Tyto dovednosti žáci získávají následujícími strategiemi a 

postupy: 

 spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na utváření příjemné 
atmosféry, 

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

 
 

3.2.6. PŘIPRAVOVAT ŽÁKY K TOMU, ABY SE PROJEVOVALI JAKO SAMOSTATNÉ, 

SVOBODNÉ A ZODPOVĚDNÉ OSOBNOSTI, UPLATŇOVALI SVÁ PRÁVA  A PLNILI 

SVÉ POVINNOSTI 

   K tomu, aby se stali naši žáci v budoucnu zodpovědnými osobami, znalými nejen svých 

práv, ale i povinností a poté i zodpovědnými rodiči a členy společnosti, je třeba nejen 

správné výchovy v rodině, ale dále rozvíjející péče školy. V tomto ohledu se škola zaměřuje 

na následující dovednosti: 

 Mít sebejisté vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně 
schopnosti vcítit se do situací ostatních a ochotně respektovat jejich přesvědčení nebo 
názory, 
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 dokázat řešit praktické problémy nebo situace, 
 znát svá práva i povinnosti, 
 uvědomovat si, že určité povinnosti jsou každodenní součástí našich životů  

a budoucích rolí, 
 utvářet si schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné  

i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 
hodnot. 

 

3.2.7. 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 

   Pozitivní postoj k životu, práci, k ostatním lidem je další důležitou součástí našeho života. 

Potřeba tohoto postoje se začíná stále více projevovat v současné rychlé  

a překotné době, ve které se žáci dozvídají z různých médií spíše negativní zprávy. Škola se 

snaží u žáků pěstovat potřebu pozitivního myšlení, chování a jednání jako důležitou součást 

života. V této souvislosti se zaměřujeme na: 

 Utváření klidného a motivujícího školního prostředí, 

 utváření třídní i školní atmosféry, ve které se děti nebojí projevovat své city, obavy, 

názory a ve kterém se cítí bezpečně,  

 dovednost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory, 

 rozvíjení vnímavosti k ostatním (vysvětlování jak se cítí druzí, sdílení pocitů), 

 jasné a jednoznačné odsuzování agrese, netolerance a hrubého jednání, vštěpování 

zásad, že takovéto jednání je nepřípustné, 

 utváření potřeby chránit životní prostředí i kulturní a společenské hodnoty a postupné 

vytváření schopnosti tuto ochranu naplňovat. 
 

 

3.2.8. UČIT ŽÁKY AKTIVNĚ ROZVÍJET A CHRÁNIT FYZICKÉ, DUŠEVNÍ I SOCIÁLNÍ 

ZDRAVÍ A BÝT ZA NĚ ODPOVĚDNÝ  

   Bezpečné prostření a ochrana zdraví našich žáků je důležitým aspektem, které prolíná 

celý ŠVP. V této souvislosti se zaměřujeme na: 

 schopnosti ochrany vlastního zdraví a 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, 
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 dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život  
a zdraví. 

 

3.2.9. VÉST  ŽÁKY K TOLERANCI A OHLEDUPLNOSTI K JINÝM LIDEM, JEJICH 

KULTURÁM  A DUCHOVNÍM  HODNOTÁM,  UČIT JE ŽÍT SPOLEČNĚ  S OSTATNÍMI 

LIDMI 

   Globalizace, volný pohyb lidí na pracovním trhu  přinesly v posledních letech i zvýšený 

počet obyvatel jiných národností a s jinou kulturou. Naše škola leží v sídlišti uprostřed 

průmyslového města. Podnik Škoda Auto a.s., na něj navazující podniky a další organizace 

zaměstnávají značné množství cizinců. Tato skutečnost se odráží i ve složení žáků naší školy. 

Je proto velmi důležité, aby si naši žáci dokázali navzájem porozumět, spolu žít, respektovat 

vzájemně své osobnosti, kultury a duchovní hodnoty ostatních žáků. Tento respekt sdílet 

vzájemně, respektovat přitom  zákony a Ústavu naší republiky. V této souvislosti se 

zaměřujeme na: 

 Rozvoj schopností vnímat naše kulturní i historické dědictví a být vnímavý k tradicím a 

kulturním hodnotám jiných, 

 vštěpování tolerance, vzájemného respektu, neomezování svobod, 

 vštěpování nutnosti mírumilovného soužití. 

 

3.2.10. VÉST ŽÁKY K  ROZVOJI VLASTNÍCH SCHOPNOSTÍ  

   V naší práci vycházíme z faktu, že schopnosti každého člověka jsou různé, mají své 

ohraničení a svůj strop. Cílem školy je vytvářet u žáka povědomí, že každý člověk by měl 

své schopnosti poznat a co nejvíce je rozvíjet. K tomuto cíli směřují následující kroky: 

 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 
možnostmi a uplatňovat je 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. 

 

3.1.10. ROZVÍJET  SPORT A DALŠÍ TĚLESNÉ  AKTIVITY 

 

   Hlavní cíle ŠVP doplňují i další cíle, které vychází z možností a zaměření školy. Jedním 
z těchto cílů je rozvoj pohybové aktivity žáků. Klasickou výuku tělesné výchovy doplňuje kurz 
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plavání a lyžařský kurz. V 1. až 3. ročníku je v jedné až dvou z paralelních tříd Rozšířena 
výuka TV o jednu hodinu týdně. V rámci této rozšířené výuky mají žáci možnost seznámit 
se s různými druhy sportu a absolvují základní výuku plavání, bruslení, tenisu, 
minibasketbalu, atletiky a další sportovní aktivity.  V rámci nepovinného předmětu Tenis 
mohou dále pokračovat v tomto sportu. K dispozici jsou jim tenisové kurty a trenér. 
Venkovní kurty i trenéra hradí škola. Žáci přispívají pouze na pronájem tenisových kurtů v 
zastřešené hale v zimním období. 

 

3.1.11. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ  

 
     Výuka prvního cizího jazyka je zařazena od třetího ročníku a od sedmého ročníku žákům 
začíná  v ýuka druhého cizího jazyka v rozsahu dvou hodin týdně. Na škole nabízíme výuku 
anglického, francouzského, německého a ruského jazyka.  
 

3.1.12. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

      
   Prevence sociálně patologických jevů je nedílnou součástí ŠVP. V rámci preventivního 
programu sociálně patologických jevů na škole jsou témata prevence zařazena do všech 
ročníků. Snahou je žáky v co největší míře zapojovat do zájmových útvarů na škole. Důležitou 
oblastí je práce s žáky problémovými a s žáky ze sociálně málo podnětného prostředí. Pro 
zlepšení sociální komunikace žáků s problémy v této oblasti je nabízena možnost využití 
terapeutické skupiny vedené školním psychologem a speciálním pedagogem. Tato skupina 
je zaměřena na zvládání každodenních situací či častých problémů v komunikaci. Kromě 
nácviku řešení situací dochází i ke společnému sdílení. Skupina je cílena jak na žáky 
s poruchami chování, tak i na žáky, kteří jsou méně průbojní a mohli by být potencionálním 
terčem šikany.  
     V rámci prevence patologických jevů jsou od 5. ročníku zavedeny třídnické hodiny pod 
vedením školního psychologa a třídního učitele. Tyto hodiny jsou zařazovány 1 krát měsíčně 
v rámci disponibilních hodin. 
 

3.1.13. SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ A DALŠÍMI ORGANIZACEMI 

S SOUVISLOSTI SE ŠVP  

 
Spolupráce s veřejností je soustředěna především na zákonné zástupce žáků. Tato 
spolupráce byla popsána v kapitole 2.8 ŠVP dále počítá s komunikací  
a podporou dalších subjektů jako jsou mateřské školy v okolí, zřizovatel, Městská policie, 
Státní policie, OSPOD, nadace Šance pro děti, Kultura města Mladá Boleslav, DDM, Škoda 
Auto a.s., BESIP, Spolek Osmička, střední školy a vysoké školy aj. 
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   S těmito organizacemi spolupracuje škola následovně: 

 Mateřské školy 
o Využívání školní keramické dílny a pedagoga školy, 
o vypalování keramiky pro MŠ, 
o pořádání Dnů otevřených dveří pro předškoláky, 
o akce MŠ v ZŠ, ve které škola nabízí MŠ projektovou dvouhodinovku 

zaměřenou na zvolené téma, 
o návštěva předškoláků ve škole – náhled předškoláků do běžné výuky. 

 Zřizovatel 
o Spolupráce v oblasti akcí pořádaných městem, 
o financování školy, 
o zajišťování oprav budovy a dalších větších investic. 

 Městská policie 
o Programy pro žáky zaměřené na prevenci kriminality, právní normy atd., 

 Státní policie 
o Organizace besed v rámci BOZP, 
o Ajax – program pro žáky 2. ročníku zaměřený na dopravní výchovu. 

 OSPOD 
o Spolupráce s OSPOD v oblasti zajištění školní docházky žáků 

z problematických rodin, 
o Spolupráce se sociálním odborem města při zajištění pomoci žákům, jejichž 

rodina se ocitla v sociální nouzi, těžké životní situaci nebo potřebuje jinou 
sociální podporu, jež by ulehčila zapojení žáka do výuky, zlepšení jeho 
přípravy na výuku atd. 

 Nadace Šance pro děti 
o Organizování pravidelných setkání v rámci programu organizace Semiramis, 

zaměřeného na prevenci sociálně-patologických jevů, 
o Účast na dalších akcích nadace, pořádaných pro žáky ZŠ. 

 Kultura města Mladá Boleslav 
o Pravidelné využívání zážitkových programů konaných v paláci Templ. 

Programy jsou zaměřeny na prožitkové zkoumání naší minulosti. 
o Kulturní programy podporující výuku – výchovně vzdělávací programy. 

 Muzeum Mladoboleslavska 
o Návštěvy výstav, 
o tvůrčí dílny. 

 ZUŠ 
o Koncerty, výstavy. 

 Knihovna města MB 
o Besedy, pasování prvňáčků 

 Úřad práce 
o Besedy pro 8. a 9. ročníky. 

 DDM Mladá Boleslav 
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o Pravidelné využívání zážitkových programů Ekocentra Zahrada DDM, které 
jsou zaměřeny na podporu výuky žáků zvláště prvního stupně ZŠ. 

o Pravidelná účast žáků v environmentálních soutěžích pořádaných 
Ekocentrem Zahrada DDM u příležitosti Dne Země. 

o Účast na dalších pořadech pro děti organizovaných DDM, jako jsou Festival 
pana Pipa, soutěže, výstavy a programy pro žáky. 

 Škoda Auto a.s. 
o Účast na programech pro učitele a žáky organizovaných Škodou Auto jako 

jsou besedy, návštěva v závodu přímo ve výrobě, Dny otevřených dveří pro 
deváťáky a Dny otevřených dveří pro dívky, Věda má budoucnost aj. 

 BESIP – dopravní hřiště 
o Využívání dopravního hřiště přilehlého ke škole, 
o spolupráce s provozovatelem dopravního hřiště v rámci příprav okresních  

a krajských dopravních soutěží pro žáky, 
o daší spolupráce s provozovatelem dopravního hřiště v oblasti dopravní 

výchovy. 

 Spolek Osmička z.s. 
o Příprava akcí školy – sběr papíru, Vánoční jarmark, Školní akademie aj. 
o Finanční podpora školy a tříd zaměřená na výchovné a vzdělávací akce žáků 

– financování některých výchovně vzdělávacích pořadů, ceny do školních 
soutěží, financování výletu pro nejlepší žáky školy aj. 

 Střední a vysoké školy 
o Návštěva žáků a pedagogů středních škol v naší škole - v rámci volby povolání, 
o Návštěva našich žáků na některých středních školách jak v době dnů 

otevřených dveří, tak také na předem sjednaných schůzkách, 
o Spolupráce s některými pedagogy středních škol zaměřená na podporu 

našich pedagogů – vzájemné konzultace – s cílem zkvalitnění výuky, případně 
organizace některých akcí pro školu pedagogem střední školy. 

o Spolupráce s VŠ – návštěva studentů VŠ ve škole – například pokusy v chemii 
– Zážitková chemie. 

 Další organizace 
o Compag  

 péče o zeleň v areálu školy, 
 sběr papíru, 

o SARA  
 Bazén pro školní plavání, 
 Zimní stadion. 

o Sportcentrum Mladá Boleslav  
 pronájem haly na tenis, 
 bezplatné využívání venkovních kurtů. 
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3.3. KLÍČOVÉ KOMPETENCE  
 

   Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 
hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 
 
   Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na 
úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve 
společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který  má  svůj  
počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně 
se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na 
konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové 
kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do 
pracovního procesu. 
    
     Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou 
multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového 
procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý 
vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 
 
   Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně 
zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady  
k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových 
kompetencí. 
 
     V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, 
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální  
a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. 
 

3.3.1. KOMPETENCE K UČENÍ 
 

            V průběhu základního vzdělávání žák: 
 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

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

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení  
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech  
a praktickém životě 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci  
do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí  
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a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, 
společenské a sociokulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a 
určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl 
své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

3.3.2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

             V průběhu základního vzdělávání žák: 
 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 
způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, 

 vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné 
a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých 
variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 
řešení problému, 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 
problémů logické, matematické a empirické postupy, 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při 
řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při 
zdolávání problémů, 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje  
si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí, 

 zapojuje se do různých soutěží. 
 

3.3.3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
 

            V průběhu základního vzdělávání žák: 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje  

se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně 

se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí 
různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje 
na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění, 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní  
a účinnou komunikaci s okolním světem, 
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 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných  
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

 

3.3.4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

           V průběhu základního vzdělávání žák: 
 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy  

na vytváření pravidel práce ve skupinách na základě poznání nebo přijetí nové 
role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, na základě ohleduplnosti  
a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých 
lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají 
a dělají, 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru  
a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty. 

 

3.3.5. KOMPETENCE OBČANSKÉ 

           V průběhu základního vzdělávání žák: 
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen 

vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 
povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si 
vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností 
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se 
zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví. 
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3.3.6. KOMPETENCE OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

           V průběhu základního vzdělávání žák: 
 projevuje pozitivní city v chování, v jednání a v používání životních situací vnímá 

citlivé vztahy k lidem, k prostředí, které ho obklopuje, a k přírodě chápe základní 
ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky  
na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
dokáže správně roztřídit odpady. 

 

3.3.7. KOMPETENCE PRACOVNÍ 

           V průběhu základního vzdělávání žák: 
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

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

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví  
i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot, 

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

 
 

3.4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  PODLE NAPLŇOVÁNÍ  JEDNOTLIVÝCH 

KOMPETENCÍ  

 

       Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky schopnostmi  
k učení, řešení problémů, komunikativními dovednostmi, pracovními návyky  
a schopnostmi sociálními, personálními a občanskými. Důležité je vzdělávat  
v souvislostech, nikoliv v odtržených  pojmech. Provázanost mezipředmětových vztahů  
a kooperace má vytvořit výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení. K naplnění 
jednotlivých kompetencí využíváme následující strategie: 
 

3.4.1. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI K UČENÍ  

 Vedení k porozumění a dovednosti aplikovat své vědomosti,  
 zařazování problémového vyučování, kritického myšlení, experimentu, 

pokusnictví, porovnávání výsledků a vyvozování závěrů; 
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 vyvození cíle na začátku hodiny, na konci vyučovací jednotky společné 
zhodnocení jeho dosažení, 

 využívání sebekontroly a sebehodnocení žáků, 
 zadávání samostatných prací vyžadující aplikaci teoretických poznatků, 
 zadávání motivačních domácích úkolů, případně domácích úkolů zaměřených 

na procvičování učiva s předem vysvětleným cílem úkolu, 
 následná prezentace výsledků domácích úkolů – vyšší ročníky, 
 nácvik vhodného rozvržení vlastní práce žáků, 
 umožňování žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty a 

podněcování k jejich realizaci,  
 podněcování ke kreativitě a různorodosti řešení problémů. 

 

3.4.2. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

 Umožňování žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně 
vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění 
v praxi, 

 vytváření praktických problémových úloh a situací pro žáky, při nichž je nutné 
řešit praktické problémy, 

 zařazování modelových příkladů do výuky, zvláště při řešení problémů pomocí 
algoritmu, 

 nabízení úkolů, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i 
využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více 
přístupů k vyřešení. 

3.4.3. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI KOMUNIKATIVNÍ  

 Kladení důrazu na týmovou práci a kooperativní vyučování, 
 umožňování prezentace vlastních názorů při ranním kruhu – 1. stupeň nebo při 

třídnických hodinách – 2. stupeň, 
 využívání metod obsahujících prvky prezentace výsledků, 
 vytváření dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém 

vyučování, v komunitních kruzích, 
 podporování samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, 

projekty, referáty, řízené diskuse, komunitní kruh), 
 využívání školního časopisu (ve výuce i jako prostředek komunikace mezi žáky a 

veřejností), 
 umožňování žákům podílet se na přípravě rozhlasových relací prostřednictvím 

školního žákovského parlamentu, 
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 podpora využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu 
výstupů (časopis, webová stránka, prezentace aj.) 

 uplatňování brainstormingu, brainpooling, simulace, hraní rolí ve výuce, 
 zařazování prožitkového vyučování, 
 zpracovávání závěrečných prací jako výstup z některých témat výuky (power 

point, písemně, graficky, pomocí obrazového vyjádření apod. dle věku žáků a 
druhu tématu) – následná prezentace, obhajoba a naslouchání druhých, 

 uplatňování znalostí cizího jazyka (rozvoj komunikace v cizím jazyce) nejen při 
výuce, ale i při zahraničních výletech, poznávacích pobytových zájezdech, 
besedách, 

 uplatňování dovedností žáků v oblasti komunikace v rámci autentického učení 
při společenských akcích školy – vánoční jarmark, Dny otevřených dveří, zápis 
do prvních tříd, akce pro partnery školy,  

 zařazování činností umožňujících komunikaci s různými věkovými skupinami 
žáků i s dospělými (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce 
pro rodiče a veřejnost). 
 

3.4.4. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 Podílení se žáků na tvoření pravidel ve třídách, 
 důsledné vyžadování dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na 

jejichž formulování se žáci sami podíleli, 
 vyžadování odpovědnosti od žáků za dodržování pravidel školního řádu, 
 možnost žáků vznášet připomínky ke školnímu řádu přes žákovský parlament; 
 školní parlament (pracovní schůzky s ředitelkou, podílení se na vytváření 

obsahu třídnických hodin),  
 postupné zařazování práce v týmu do výuky již na prvním stupni v závislosti na 

schopnostech žáků, 
 zdůrazňování pravidel kvalitní spolupráce a nutnosti vzájemné pomoci, 
 nácvik dovedností rozdělení rolí ve skupině (zpočátku s pomocí učitelů, později 

samostatně), vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za 
splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída, škola), 

 využívání komunitního kruhu, diskuzního kruhu, panelové diskuse, řízené 
diskuse, prezentace názorů žáků v různých předmětech, 

 podpora skupinové práce, spolupráce ve třídě ze strany učitelů (příprava 
setkávání),  

 podpora vzájemné pomoci při učení, kooperativní vyučování, 
 poskytování možnosti žákům projevit své pocity a nálady, 
 pravidelné zařazování projektů do výuky, zařazování projektových dnů, 
 orientace výuky na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní 

rolí) - využíváno je prožitkové vyučování, 
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 využívání her ve výuce (na jejich tvorbě se podílejí sami žáci), 
 organizace společných akcí v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami 

starších a mladších žáků, akcí pro rodiče a veřejnost. 

3.4.5. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI OBČANSKÉ  

 Postupné vypracovávání pravidel chování ve škole ve spolupráci s žáky, 
 spolupodílení se na vytváření pravidel "vlastní" třídy již od nižších ročníků prvního 

stupně, 
 požadování hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání 

společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu, přijetí 
odpovědnosti za své chování, 

 možnost vznášet připomínky žáků ke školnímu řádu přes žákovský parlament, 
 práce školního žákovského parlametu, 
 možnost vyjádřit se k obsahu třídnických hodin ze strany žáků, 
 možnost prezentovat vlastní názory žáků v rámci ranního kruhu, diskusního 

kruhu, panelové diskuse, třídnických hodin, 
 poskytování možnosti projevit dle vlastního uvážení své pocity a nálady při 

ranním kruhu, 
 využívání metody hraní rolí ve výuce pro přiblížení různých životních situací a 

jejich řešení, využívání prožitkového vyučování, 
 zadávání konkrétních příkladů z každodenního běžného života;  
 demonstrace pozitivních a negativních projevů chování lidí na konkrétních 

modelových příkladech, 
 pořádání akcí připomínající lidové tradice (vánoční jarmark, masopustní průvod, 

velikonoční projekt, čarodějnický rej, výroba adventních věnců a vánočních 
svícnů společně s rodiči aj.), 

 pořádání sportovních soutěží školního, oblastního, okresního i krajského 
charakteru (OVOV, vybíjená, zimní víceboj aj.), 

 pořádání dalších akcí pro veřejnost, účast žáků na akcích města, vystupování pro 
seniory, mateřské školy aj., 

 využívání spolupráce s představiteli města, besedy, návštěvy soudu, úřadu práce 
a spolupráce s magistrátem města při projektech, 

 nabídka vhodných pozitivních aktivit (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako 
protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 

 

3.4.6. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI PRACOVNÍ  

 Pestrá nabídka zájmových útvarů jako podpora smysluplného využití volného 
času, 
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 nabídka možnosti volby formou volitelných a nepovinných předmětů,  
 seznamování žáků s pracovními profesemi pomocí různých forem (exkurze, film, 

beseda apod.)  
 cílené ujasňování představy žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o 

volbě vhodného dalšího studia (exkurze, besedy se studenty a učni, návštěvy 
v provozu podniků – Škoda Auto, prodejny, dílny, cukrovar aj.) 

 podpora samostatného organizování akcí pro mladší spolužáky i pro rodiče, 
 možnost a podpora podílení se žáků na tvorbě pomůcek do výuky, prezentování 

výsledků vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se 
staršími), 

 zapojování žáků do přípravy školních projektů (celoroční tématické projekty, 
vánoční jarmark, třídní projekty, dětské dny aj.) 

 vyžadování zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhů na zlepšení, 
 vlastní osvojování pracovních návyků v rámci péče o své pracovní místo, 

v hodinách pracovních činností i v rámci akcí zaměřených na zlepšení prostředí 
školy (např. brigády, úklid okolí školy, péče o okrasné rostliny aj.),  

 získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených s 
praktickým životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání - hraní rolí, diskuse, 
skupinová práce, pokusy a experimenty, 

 získávání zkušeností z praktického života v rámci akcí školy (vánoční jarmark), 
vytváření pomůcek a výrobků pro mladší spolužáky, 

 dodržování zásady, že práce není trest.  

 

3.5. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  

3.5.1. ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAM I 

   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 opatření5. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření 
realizuje škola a školské zařízení. 

   Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 
stupňů6. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 
doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). 

                                                                 
5 § 16 odst. 1 školského zákona 
6 § 16 odst. 3 školského zákona 
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Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ 7 . 
Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 
27/2016 Sb. 

3.5.2. POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI  

   Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků naší školy. Pro žáky s přiznanými 

podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP (plánu 

pedagogické podpory) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně 

podkladem pro tvorbu IVP. 

   Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP8, 

případně upravit vzdělávací obsah 9  tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími 

požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich 

osobního maxima. 

 

3.5.3. PRAVIDLA A PRŮBĚH TVORBY, REALIZACE A VYHODNOCOVÁNÍ PLPP 

ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI  POTŘEBAMI  

   PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat 

rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín 

přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným. 

3.5.4. PRAVIDLA A PRŮBĚH TVORBY, REALIZACE A VYHODNOCOVÁNÍ IVP ŽÁKA 

SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  

   V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky 

s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená 

úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je 

stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského 

                                                                 
7 § 16 odst. 2 školského zákona 
 
8 § 16 odst. 2 písmeno e) školského zákona 
9 § 16 odst. 2 písmeno b) školského zákona 
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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. 

   V rámci podpůrných opatření lze využít minimální doporučenou úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů. Tato minimální úroveň je definována v RVP ZV. 

3.5.5. ZODPOVĚDNÉ OSOBY A JEJICH ROLE V SYSTÉMU PÉČE O ŽÁKY SE  

SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  

 

   Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň 

koordinuje jeho činnost, dále školními speciálními pedagogy a školním psychologem, který 

na naší škole pracuje jeden den v týdnu. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, 

který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. 

3.5.6. SPECIFIKACE PROVÁDĚNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ A ÚPRAV 

VZDĚLÁVACÍHO PROCESU  ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 

   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: 
o respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, 
o metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování 

zpětné vazby žákovi, 
o důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, 
o respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k 

zvládnutí úkolů, 

b) v oblasti organizace výuky: 
o střídání forem a činností během výuky, 
o u mladších žáků využívání skupinové výuky, 
o postupný přechod k systému kooperativní výuky, 
o v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny 

krátká přestávka, 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

27 

 

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče. 

3.5.7. PŘEDMĚTY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE  A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

    

   Předměty speciálně pedagogické péče (PSPP) jsou určeny pro žáky s timto přiznaným 

podpůrným opatřením. Osnovy předmětů speciálně pedagogické péče jsou v ŠVP vytvářeny 

podle specifik obtíží jednotlivých žáků. Pro časovou dotaci těchto předmětů  škola využívá 

disponibilní hodiny, zároveň škola dodržuje nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin, 

případně využívá jejich dělení. Žák je zařazen do výuky v předmětu PSPP na základě souhlasu 

zákonných zástupců. 

 

Škola zajišťuje tyto předměty speciálně pedagogické péče: 

3.5.7.1. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE (SPP)  

 Zaměření předmětu a jeho specifikace:  
o Předmět je určen žákům s poruchami učení v rovině českého jazyka a 

matematiky (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) Cílem 

předmětu je poskytnutí odborné pomoci v oblasti náprav poruch učení, a 

to přímo konkrétně podle druhu poruchy a na doporučení poradenského 

zařízení. 

 Časová dotace: 1 – 2 hodiny týdně – dle doporučení PPP 

 Personální zajištění: speciální pedagog 

3.5.7.2. NÁPRAVA LOGOPEDICKÝCH OBTÍŽÍ - (NLO) 

 Zaměření předmětu a jeho specifikace:  
o Předmět je určen žákům s vážnějšími poruchami řeči logopedického 

charakteru, a to na základě doporučení poradenského zařízení jako jedno 

z podpůrných opatření. 
o Cílem předmětu je poskytnutí odborné pomoci v oblasti náprav poruch 

řeči. 

 Časová dotace: 1 hodina týdně 

 Personální zajištění: pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro 

oblast náprav logopedických obtíží. 

3.5.8. ÚPRAVA OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ - JAZYK 
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3.5.8.1. ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE (ČJC) 

 Zaměření předmětu a jeho specifikace:  

o Předmět je určen žákům s jiným rodným jazykem než českým, kterým bylo 

přiznáno toto podpůrné opatření. 
o Časová dotace: 3 hodiny týdně 
o Personální zajištění: pedagog ZŠ 

 

3.5.8. HODNOCENÍ V  PŘEDMĚTECH SPECIÁLNĚ  PEDAGOGICKÉ PÉČE  

   Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka. Nastavují se taková kritéria hodnocení, která 

žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Užívá se různých forem hodnocení, jejichž 

kritéria respektují charakter obtíží nebo specifik žáka. Z hodnocení jsou zřejmé konkrétní 

individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi, jsou jasně a srozumitelně 

formulována hodnotící kritéria, dále třída hodnocených vlastností i hodnotící škála.  

a) Formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáků a je 

pro ně informativní a podporuje rozvoj autonomního hodnocení.  

b) Sumativní hodnocení žáků s potřebou podpůrných opatření (se speciálními 

vzdělávacími potřebami) zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve 

vzdělávání. 

3.6. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

3.6.1. OBOHACUJÍCÍ HODINY  

3.6.1.1. VÝCHODISKA 

     Vzhledem ke složení žáků školy (cizinci, žáci s podpůrnými opatřeními atp.) je velká 

pozornost věnována žákům s potřebou podpůrných opatření zaměřených na výše uvedené 

žáky. V běžných hodinách je minimum času na žáky nadané, případně žáky s intelektovým 

potenciálem. Tutoto mezeru v podpoře nadaných žáků škola vyrovnává zavedením 

předmětu Obohacující hodiny. Těmito hodinami škola podporuje výše uvedené žáky 

s intelektovým potenciálem. K tomuto účelu škola spolupracuje s organizací Qiido, která se 

zabývá podporou talentovaných žáků a studentů. 

3.6.1.2. CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU A CÍLE 

     Předmět je koncipován jako tzv “průchozí“, tj. žáci budou moci být do předmětu 

zařazování průběžně. Podmínkou pro zařazení je vyšetření PPP, SPC nebo školního 
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psychologa a jejich doporučení. Do předmětu mohou být zařazeni žáci od 1. stupně 

podpory, a to na základě souhlasu zákonných zástupců. 

     Cílem předmětu je podpora žáků nadaných a žáků s intelektovým potenciálem a další 

rozvoj tohoto potenciálu ve formě zařazování prohlubujícího učiva a nadstavbového učiva. 

3.6.1.3. ORGANIZAČNÍ FORMY PŘEDMĚTU 

     Předmět bude realizován postupně od druhého ročníku ve formě setkávání žáků napříč 

ročníky. Ve druhém a třetím ročníku formou jednohodinových (případně dvouhodinových) 

setkání, ve čtvrtém a pátém ročníku ve formě dvouhodinových setkání vždy jednou týdně.  

     Podle tématu budou žáci pracovat buď v odborných učebnách, knihovně nebo třídě. Na 

výuku budou vyhrazeny disponibilní hodiny, které jsou věnovány žákům v rámci Čj a M. 

3.6.1.4. FORMY A METODY VÝUKY 

     V rámci předmětu budou zařazovány aktivizující metody: 

 Metody heuristické – objevování, pozorování, pokusy, 

 metody řešení problému, 

 metody vícepodnětné a integrační – úlohy, v nichž je nutno uplatnit více pravidel či 

kroků, hádanky, přesmyčky, rébusy a hlavolamy, úlohy s nejednoznačným zadáním, 

 metody kritického myšlení – brainstorming, brainwriting, EUR, Pětilístek, 

Skládankové učení, I.N.S.E.R.T, aj., 

 diskusní metody – Diskusní pavučina, Sněhová koule, Poslední slovo patří mně, T-

graf, Vennův diagram aj., 

 formy a metody týmové spolupráce i samostatné práce, 

 práce s počítačem – vyhledávání na internetu, zpracovávání informací, 

 didaktické hry atp. 

3.6.1.5. TYPY HODIN 

     Vyučování bude probíhat formou několika typů hodin: 

 Hodiny zaměřené projektově – projektové práce v rozsahu dvou i více hodin, 

 hodiny zaměřené tematicky, 

 hodiny prohlubující učivo daného ročníku – např. práce se zápornými čísly na 

podkladě běžných životních situací (teplota, hospodaření s penězi aj.), práce 
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s desetinnými čísly na podkladě běžných životních situací (hmotnost – vaření, 

nákupy, délka – měření atp.) 

 hodiny zaměřené na rozvoj jazyka a slovní zásoby – např. práce se slovy, s textem, 

pangramy, přesmyčky, tvoření příběhů, žebříky aj. 

 hodiny zaměřené na práci s textem – čtenářská gramotnost. 

 

3.6.1.6. VÝSTUPY Z HODIN 

     Z hodin budou pořizovány různé výstupy, které dokumentují konkrétní práci. Budou to 

například: 

 Záznamy v badatelském deníku 

 Záznamy v obohacujícím sešitu 

 Modely, leporela aj.   

 

3.6.2. PRAVIDLA A PRŮBĚH TVORBY, REALIZACE A VYHODNOCOVÁNÍ PLPP 

NADANÉHO A MIMOŘÁDNĚ NADANÉHO  ŽÁKA  

   PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Výchovný poradce stanoví termín 

přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným. Cílem PLPP je rozvinout žákovy schopnosti a dovednosti v oblasti, ve které 

projevuje nadání nebo mimořádné nadání. Pokud žák projevuje takové nadání, že by PLPP 

nebyl dostačující pro další rozvoj žákových schopností a dovedností a bylo by zapotřebí 

dalších podpůrných opatření, vysílá na žádost rodičů třídní učitel žáka do poradenského 

zařízení. 

 

3.6.2. PRAVIDLA A PRŮBĚH TVORBY, REALIZACE A VYHODNOCOVÁNÍ IVP 

MIMOŘÁDNĚ NADANÉHO ŽÁKA  

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

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

jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je 

termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení 

IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může 

být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez 

kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným 

zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka 

předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele 

školy, který je zaznamená do školní matriky.“ 

 

3.7. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

   Výuka průřezových témat probíhá na naší škole formou začlenění do výuky v běžných 

předmětech. Některá témata mohou být probírána i formou projektu. 

3.7.1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

   Některé části tohoto průřezového tématu mohou být probírány i formou práce na 

třídnických hodinách a práce školního psychologa s kolektivem žáků. 

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

   Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je zaměřeno na utváření jednotlivých 

kompetencí, ale hlavně naosobnost žáka. Cílem je co nejvíce rozvíjet jeho osobnost, a to 

v závislosti na jeho dispozicích. Téma je výjimečné i tím, že je zde výrazně potlačena nauková 

složka a cílí převážně na výchovu. Klade tedy velký důraz na osobu učitele, jako průvodce po 

cestě osobního rozvoje žáka. 

PŘÍNOS PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA 

V OBLASTI POSTOJŮ A HODNOT PRŮŘEZOVÉ TÉMA: 

 Pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému  
a k druhým.  

 Vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 
 Vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů. 
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 Přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 
 Napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 

chování. 

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

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

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ          

1. Rozvoj schopnosti    

     poznávání 

PRV 
ČJ 

VV   M ČJ 
Z 

TV 
VV 
M 
F 

TV 
F 
M 
VV 

Z 
TV 
VV 
M 
F 

M 
F 

TV 

2. Sebepoznání a  

     sebepojetí 

PRV 
TV 

ČJ PRV 
ČJ 

 PŘ TV 
VV 
ZŽS 

ČJ 
TV 
VV 

 

ČJ 
TV 
VV 

D 
TV 
VT 
VV 

3. Seberegulace 

    a sebeorganizace 

 PRV ČJ  PŘ 
TV 

 Z 
F 

OEV 
P 
Z 

ZŽS 

4. Psychohygiena PRV  
   OEV 

P 
ZŽS 
OEV 

Z 
CH 

CH 

5. Kreativita  
INF   ČJ D 

VV 
HV 
INF 

ČJ 
VV 
HV 
IIVT 

IVT IVT 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ  
        

6. Poznávání lidí 
PRV 
ČJ 
PČ 

 TV AJ PŘ 
AJ 

D 
VV 

ČJ 
VV 

Z 
AJ 

 

7. Mezilidské vztahy 
 PRV 

TV 
PRV VL  D 

Z 
AJ 

OEV 
HV 

Z 
OEV 
ZŽS 

NJ 
HV 
CH 

D 
Z 
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8. Komunikace 
PRV INF  AJ AJ ČJ 

D 
Z 

VV 
AJ 
HV 
INF 

Z 
HV 
IVT 

Z 
NJ 

OEV 
HV 
IVT 

ČJ 
Z 

VV 
IVT 
PČ 

9. Kooperace 

    a kompetice 

PRV     D 
Z 

AJ Z 
VV 
AJ 
NJ 
PČ 

AJ 
NJ 

OEV 

MORÁLNÍ ROZVOJ 
         

10. Řešení problémů,  

       rozhodovací      

       dovednosti 

PRV    VL 
PČ 

Z 
PČ 

P 
Z 
 

VV 
OEV 
CH 
ZŽS 

ČJ 
D 
U 

VV 
OEV 
CH 
VT 
ZŽS 

11. Hodnoty, postoje,  

       praktická etika  

     OEV OEV OEV OEV 

 

 

 

 

3.7.2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

   Průřezové téma Výchova demokratického občana cílí zejména na základní občanskou 

gramotnost žáka v oblasti fungování demokratické společnosti a vybavit ho dovednostmi 

k řešení konfliktních situací demokratickou cestou, aktivnímu postoji a dodržování 

občanských, lidských práv a svobod. Zásadní význam v průřezovém tématu má i rozvoj 

kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností. Výchova v demokratického občana má 

silné vazby na multikulturní výchovu a to v oblastech tolerance a respektu k druhým. 
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Samotné průřezové téma má silnou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, ale 

samozřejmě i na další oblasti směřující k osobě žáka a jeho vztahu k okolí, společnosti.  

PŘÍNOS PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA 

V OBLASTI VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ PRŮŘEZOVÉ TÉMA: 

 Vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod. 
 Vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. 
 Umožňuje se podílet na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti  

za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků. 
 Rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické  

a prezentační schopnosti a dovednosti. 
 Prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování. 
 Vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení. 

V OBLASTI POSTOJŮ A HODNOT PRŮŘEZOVÉ TÉMA: 

 Vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě. 
 Vychovává k úctě k zákonu. 
 Rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku. 
 Učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti. 
 Přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance  

a odpovědnost. 
 Vede k zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů.  
 Motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším. 
 Umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy 

z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze). 
 Vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností. 
 Vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromis. 

TEMATICKÉ OKRUHY 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

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

1. Občanská společnost a 

škola 

PRV 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 
M 

VV 
TV 
ČJ 
PČ 
M 

PRV 
TV 
VV 
ČJ 

ČJ AJ 
ČJ 

  ČJ 
ZŽS 

OEV 
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2. Občan, občanská 

společnost a stát 

PRV 
M 

ČJ 
PRV 
INF 
M 

ČJ VL 
TV 
ČJ 

PŘ 
ČJ 
VL 

D 
Z 

TV 
PČ 
IVT 
AJ 
HV 

D 
TV 
AJ 

ZŽS 
IVT 

ČJ 
TV 
Z 
P 

VP 
PČ 
IVT 

ČJ 
D 

TV 
OEV 
HV 
CH 

VPZŽS 
PČ 
IVT 

3. Formy participace 

občanů v politickém 

životě 

   VL VL   AJ 
OEV 

OEV 

4. Principy demokracie 

jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

  
 ČJ  VV 

IVT 
Z 

IVT 
OEV 
IVT 

ČJ 
D 
Z 
AJ 

EOV 
IVT 

 

3.7.3. VÝCHOVA K  MYŠLENÍ V  EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

   Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v žácích 
podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým 
základním vzděláváním, aby budoucí evropští občané byli zodpovědnými a tvořivými 
osobnostmi, které nejen ctí svůj národ, ale cítí se být součástí jak Evropy, tak i celého světa. 
Podporuje, aby v tomto duchu uplatňovali tradiční evropské hodnoty, k nimž patří 
humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost 
spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech žáky seznamuje s možnostmi, které jim Evropa  
a svět poskytují, a ukazuje jim cestu, jak těchto možností využít ve prospěch svůj i celé 
společnosti.  
   Myšlení v evropských a globálních souvislostech má blízko ke vzdělávací oblasti Člověk a 
společnost (Dějepis, OEV), která propojuje, analyzuje historické souvislosti a politickou 
geografii. Mezi další oblasti patří Člověk a příroda (Zeměpis), Jazyk a jazyková komunikace 
(Český jazyk, Cizí jazyk) a evropské a světové kultuře se věnuje oblast Umění a kultura 
(Výtvarná výchova, Hudební výchova). Nejen využitím elektronických výukových materiálů 
je zasažena oblast Informační a komunikační technologie. 

PŘÍNOS PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA 
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V OBLASTI VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ PRŮŘEZOVÉ TÉMA: 

 Rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním  
a kulturním odlišnostem mezi národy. 

 Prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů 
na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech. 

 Prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí 
mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních  
i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, 
kulturní a dodržování lidských práv. 

 Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, 
nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech. 

 Rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, 
seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru. 

 Prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů  
a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu. 

 Vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; 
seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce  
i s možnostmi jejich zpětného ovlivňování a využívání. 

 Vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem 
žáků osobnostními vzory. 

 Rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí 
v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských 
perspektiv. 

V OBLASTI POSTOJŮ A HODNOT PRŮŘEZOVÉ TÉMA: 

 Pomáhá překonávat stereotypy a předsudky. 
 Obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv 

rozšířených možnostmi volby v evropské a mezinárodní dimenzi. 
 Kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí 

života. 
 Utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti. 
 Podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám. 
 Upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro 

zodpovědnost. 

TEMATICKÉ OKRUHY 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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1. Evropa a svět nás 

zajímá 

PRV 
HV 
ČJ 

PRV 
INF 
ČJ 

PRV 
HV 
AJ 
VV 
PČ 

ČJ 
PČ 

VL 
HV 
ČJ 
PČ 

ČJ 
D 

TV 
AJ 

OEV 
HV 
P 
F 

IVT 

D 
TV 
VV 
Z 
AJ 
HV 
PČ 
IVT 
P 

M 
F 

IVT 
Z 

TV 
VV 
NJ 

OEV 
HV 

ČJ 
F 

IVT 
TV 
NJ 
HV 
P 

2. Objevujeme Evropu a 

svět 

ČJ  M VL VV 
TV 

Z 
TV 
IVT 

ČJ 
D 
Z 

TV 
OEV 
M 
ČČ 
IVT 
P 

Z 
TV 
AJ 
IVT 

ZŽS 
IVT 
Z 

TV 
CH 

3. Jsme Evropané 
  ČJ TV PŘ ČJ 

D 
VV 

D 
Z 

VV 
ZŽS 

D 
Z 

VV 
P 

CH 

D 
Z 

VV 
AJ 
P 

VT 
PČ 

 

3.7.4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

   Průřezové téma Multikulturní výchova probíhá co nejvíce interaktivní formou. Jejím cílem 

je  především seznámit žáky s jinými kulturami, jejich zvyky a historií. V rámci tohoto tématu 

si všímáme a zjdůrazňujeme individuální odlišnosti lidí před zdůrazňováním skupinových 

charakteristik a specifik skupin. Samotné průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími 

oblastmi s jistou vazbou zejména na oblasti: Člověk a společnost (Dějepis, Výchova 

k občanství), Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk, Cizí jazyk), Umění a kultura (Hudební 

výchova, Výtvarná výchova), ale i Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis) a Informační a 

komunikační technologie. 

PŘÍNOS PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA 

V OBLASTI VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ PRŮŘEZOVÉ TÉMA: 
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 Poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách 
žijících v české a evropské společnosti. 

 Rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních 
kontaktů k obohacení sama sebe i druhých. 

 Učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních 
skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat 
odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých. 

 Učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny 
etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné. 

 Rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, 
etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky 
odlišných sociokulturních skupin. 

 Rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá 
prevenci vzniku xenofobie. 

 Učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a 
připravenosti nést odpovědnost za své jednání. 

 Poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: 
kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, 
netolerance aj.  

V OBLASTI POSTOJŮ A HODNOT PRŮŘEZOVÉ TÉMA: 

 Pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance  
a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků 
ostatních sociokulturních skupin a uznávat je.  

 Napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní 
sociokulturní zázemí . 

 Stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat 
odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu. 

 Pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance 
s principy života v demokratické společnosti. 

 Vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a 
rasismu. 

 Učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření 
vztahu společnosti k minoritním skupinám. 

 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 
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TEMATICKÉ 

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

1. Kulturní diference 

HV   HV 
VV 

VL 
VV 

ČJ 
TV 
AJ 

OEV 
IVT 

ČJ 
D 
TV 
AJ 
HV 
PČ 
IVT 

PČ 
IVT 
D 
Z 

TV 
OV 
HV 

TV 
NJ 
HV 

2. Lidské vztahy 

PRV 
HV 

PRV 
HV 
PČ 

PRV 
HV 
PČ 

PŘ 
HV 
AJ 
VV 

VL 
AJ 
HV 
VV 

Z 
TV 

OEV 

TV 
AJ 

TV 
VV 
NJ 

OEV 
ZŹS 

TV 
NJ 
CH 
PČ 

3. Etnický původ 

PRV   HV 
VV 

 

VL 
HV 
VV 

 Z D 
AJ 
HV 
P 

Z 

4. Multikulturalita 

  AJ TV 
PČ 

VL  VV 
OEV 

ČJ 
D 
AJ 

OEV 

 

5. Princip sociálního 

smíru a solidarity 

   VL ČJ VV   D 
Z 
AJ 

OEV 
VT 

 

 

 

3.7.5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

40 

 

   Cílem průřezového tématu Environmentální výchova je vést žáky ke komplexnímu 

pochopení vztahů mezi člověkem a životním prostředím a tím u žáků vytvářet integrovaný 

pohled na danou problematiku. Průřezové téma rozvíjí řadu vzdělávacích oblastí, zejména 

Člověk a příroda (Zeměpis, Přírodopis, Chemie, Fyzika), Člověk a společnost (Výchova 

k občanství), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví), ale i Umění a kultura (Výtvarná výchova), 

kde environmentální výchova poskytuje prostor k zamyšlení nad vztahy člověka a prostředí. 

Díky využití ICT je rozvíjena i oblast Informační a komunikační technologie. V oblasti Člověk 

a svět práce lze Environmentální výchovu realizovat konkrétními činnostmi ve prospěch 

životního prostředí. Nosným tématem je trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti a 

odpovědnost současné generace za život v budoucnosti. 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

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

1. Ekosystémy 
PRV 
VV 
ČJ 

PRV  PŘ 
VV 

VL 
PŘ 
VV 

Z 
VV 
P 

D 
VV 
P 

D 
CH 

VV 

2. Základní 

podmínky života 

HV 
VV 
PČ 

PRV 
PČ 

PRV VL 
PŘ 
VV 

VL 
PŘ 

Z 
P 
F 

ZŽS 

Z 
VV 
P 
M 

Z 
VV 
AJ 
P 

CH 
M 
F 

PČ 

D 
Z 
P 

CH 

3. Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

PRV 
TV 

TV 
VV 
ČJ 

VV 
ČJ 
PČ 

VL 
PŘ 
TV 

PŘ 
VV 
ČJ 

DZ 
P 

Z 
VV 
P 
M 

Z 
VV 
AJ 
P 

CH 
M 
F 

PČ 

DZ 
PR 
CH 

4. Vztah člověka k 

prostředí 

HV 
M 

PRV 
VV 
M 

PRV 
VV 

PŘ 
VV 
ČJ 
M 

VL 
TV 
VV 
ČJ 

ČJ 
D 
TV 
HV 

ČJ 
F 

TV 
OEV 

ČJ 
Z 

TV 
VV 

ČJ 
PČ 
Z 

TV 
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PČ 
M 

P 
PČ 

HV HV 
CH 
¨F 
PČ 

VV 
AJ 
HV 
P 

CH 

 

3.7.6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

   Role mediální výchovy stále roste. Mediální výchova by měla působit na žáky, aby byli 
schopni přemýšlet o mediálních sděleních do hloubky a srovnávat je s tím, co už ví. Cílem je 
schopnost nenechat se manipulovat některými mediálními sdělením, články aj. Z toho 
důvodu považujeme právě mediální výchovu za velmi důležitou součást výuky. Průřezové 
téma Mediální výchova má silnou vazbu na vzdělávací obory ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
(Občanská a etická výchova, Dějepis), JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (Český jazyk, Cizí 
jazyk), UMĚNÍ A KULTURA (Výtvarný výchova, Hudební výchova) a samozřejmě díky využití 
ICT i vzdělávací oblast INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. 

PŘÍNOS PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA 

V OBLASTI VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ PRŮŘEZOVÉ TÉMA: 

 Přispívá k rozvoji schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální 
komunikace. 

 Umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům  
a kritického odstupu od nich. 

 Učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění 
volného času. 

 Umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů. 
 Vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů 

(zvl. zpravodajských). 
 Umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích  

a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu).  
 Vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu.  
 Rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci 

psaného a mluveného textu (prezentace, referáty, moderování akcí pro rodiče 
aj.).  

 Přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu 
(Školní časopis).  
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 Přispívá k rozvoji schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu.  

V OBLASTI POSTOJŮ A HODNOT PRŮŘEZOVÉ TÉMA: 

 Rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování 
mediálních sdělení.  

 Vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času)  
a odpovědnosti za jeho naplnění. 

 Rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti 
(zejména menšinách) i jednotlivci. 

 Napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů  
a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace. 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

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

1. kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

PRV 
ČJ 

VV 
ČJ 

PRV 
VV 

 HV 
ČJ 

INF 

INF 
ČJ 
Z 

IVT IVT 
CH 

IVT 

2. interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

 PRV VV  ČJ TV 
Z 

Z 
TV 

Z 
TV 

 

F 
D 
Z 

TV 
P 

3. Stavba mediálních 

sdělení 

   ČJ 
VV 

ČJ 
VV 

Z 
ČJ 
VV 

Z 
ČJ 
VV 

Z 
ČJ 

Z 
ČJ 
CH 

4. vnímání autora 

mediálních sdělení 

HV HV  ČJ     D 
ZŽS 

5. Fungování a vliv médií 

ve společnosti 

   VL 
ČJ 

HV 
VL 
ČJ 

INF IVT ČJ 
PČ 
VV 
P 

VT 

ČJ 
IVT 

6. tvorba mediálního 

sdělení 

    AJ AJ 
ČJ 

AJ 
ČJ 

ČJ 
NJ 

ČJ 
NJ 

OEV 
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7. Práce v realizačním 

týmu 

    ČJ ČJ 
OEV 

ČJ 
OEV 

ČJ 
AJ 

OEV 

ČJ 
AJ 
VV 
NJ 

 

 

4. UČEBNÍ PLÁN  

 

4.1. UČEBNÍ PLÁN PODLE STUPŇŮ ŠKOLY  

4.1.1. PRVNÍ STUPEŇ  

 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Dle RVP ŠVP 

Oblast Obor Základní 
Disponi-
bilní 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 33  33 8 

Cizí jazyk - anglický 9  9 0 

Matematika a její aplikace Matematika 20  20 4 

Informační a komunikační 
technologie 

Základy informatiky 1  1 0 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

12 

 6 1 

Vlastivěda  3 1 

Přírodověda  3 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

12 
 5 0 

Výtvarná výchova  7 0 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 10  10 1 

Člověk a svět práce 
Praktické činnosti 
 

5  5 0 
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Doplňující vzdělávací 
 obory  1 

Tenis – nepovinný 
předmět 

  1 0 

CELKEM POVINNÉ 
PŘEDMĚTY 

 102  102 16 

4.1.2. DRUHÝ STUPEŇ  

 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Dle RVP ŠVP 

Oblast Obor Základní Disponibilní 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 

ČJ 
15 15 15 2 

Cizí jazyk (anglický) 

AJ 
12 12 12 0 

Další cizí jazyk 
(německý, ruský) NJ,RJ 6 6 6 0 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 

M 
15 15 15 2 

  Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika  

INF 
1 1 1 0 

Člověk a společnost 

Dějepis 

D 

11 

7 7 1 

Občanská a etická 
výchova 

OEV 

4 4 0 

Člověk a příroda 

Fyzika 

F 
21 

 
6 0 

Chemie 

CH 

 
4 0 
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Přírodopis 

P 

 
6 2 

Zeměpis 

Z 

 
5 3 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

HV 
10 

4 4 0 

Výtvarná výchova 

VV 
6 6 0 

Člověk a zdraví 

Zdravý životní styl3 

ZŽS 
10 

2 2 0 

Tělesná výchova 

TV 
8 8 0 

Člověk a svět práce 
Praktické činnosti 

PČ 
4  3 1 

Volitelné předměty 

Domácí nauky1 

DN 

 

 0 7 

 Výtvarné techniky 

VT 

Digitální technologie 
 DT 

 Cvičení z 
přírodovědných 
předmětů - CVP 

Přírodopis v praxi 

PřPr 

Chemie v praxi CHPr 

Konverzace v anglickém 
jazyce KAJ 
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Základy gastronomie 

ZGST 

Informatika a výpočetní 
technika 

CELKEM HODIN 
  

 122 

 

4.2. ROČNÍKOVÝ UČEBNÍ PLÁN  

 

4.2.1. PRVNÍ STUPEŇ  

 

Vzdělávací předmět 

ročník 

1 2 3 4 5 

Český jazyk 9 7 + 2 7 + 2 5 + 2 5 + 2 

Cizí jazyk (anglický) 0 0 3 3 3 

Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1  4 + 1 

Základy informatiky 0 0 0 0 1 

Prvouka 2 2 2 + 1 0 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 1 + 1 

Přírodověda 0 0 0 1 + 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 
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Tělesná výchova 2 2+1 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY 20 22 25 25 26 

Předměty speciálně pedagogické péče  

Předmět speciálně pedagogické péče 0 1-2 1-2 1-2 1-2 

Náprava logopedických obtíží 1 1 1 1 1 

Obohacující  hodiny 1 0 1 1 2 2 

  Počet disponibilních hodin na předměty SPP 1 2-3 2-3 2-3 2-3 

1 Obohacující hodiny jsou určeny pro žáky nadané nebo žáky s intelektovým potenciálem 

zařazených do prvního stupně podpory. Obohacující hodiny jsou zařazeny od školního roku 

2019/2020 od 4. a 5. ročníku. 

4.2.2. DRUHÝ STUPEŇ  

 

Vzdělávací předmět 
Ročník 

6 7 8 9 

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

Cizí jazyk (anglický)  3 3 3 3 

Další cizí jazyk (ruský, německý, francouzský)  0 2 2 2 

Matematika 4 4 4 3 + 2 
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Základy informatiky 1 0 0 0 

Informatika a výpočetní technika 4 0 0 + 1 0 +1 0 +1 

  Dějepis 2 2 2 1 + 1 

Občanská a etická výchova 1 1 1 1 1 

Fyzika 2 1 2 1 

Chemie 
0 0 2 2 

Přírodopis 2 1 + 1 2 1 + 1 

Zeměpis 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Zdravý životní styl 2 
1 1 0 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Praktické činnosti a svět práce 0 + 1 1 1 1 

Volitelné předměty 3 

Výtvarné techniky  1 1 1 1 

Domácí nauky  
1 1 0 0 

Digitální technologie 0 0 1 1 

Přírodopis v praxi 1 1 0 0 

Chemie v praxi 0 0 1 1 

Základy gastronomie 0 0 1 1 
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Konverzace v anglickém jazyku 0 0 1 1 

 Počet disponibilních hodin pro volitelné 
předměty 1 1 1  1 

Předměty speciálně pedagogické péče 

Předmět speciálně pedagogické péče 1 0 0 1 

  Počet disponibilních hodin na předměty SPP 1 0 0 1 

 Minimální časová dotace 25 26 29 24 

 Disponibilní hodiny celkem  4 4 2 8 

 Celkový počet hodin 29 30 31 32 

 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PRO 2. STUPEŇ 

1 Předmět Občanská a etická výchova obsahuje výstupy, které odpovídají výstupům povinného předmětu 

Výchova k občanství a doplňujícího oboru Etická výchova.  

2 Předmět Zdravý životní styl obsahuje výstupy, které odpovídají výstupům vzdělávacího oboru Výchova ke 

zdraví. 

3 Volitelné předměty si mohou žáci zvolit v 6. až 9. ročníku jako roční nebo dvouletý kurz v celkové dotaci 1 

hodina týdně.  Délka nabízeného kurzu je závislá na organizačních možnostech školy. 

4 Předmět Informatika a výpočetní technika je od školního roku 2019/2020 zařazen mezi povinné předměty. 

Žáci 9. ročníku ve školním roce 2019/2020 dokončí zvolené předměty podle minulého ŠVP.  

 

 

 

 

 

5. UČEBNÍ OSNOVY  
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5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

     Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím 
procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří  
k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního 
vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 
kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně 
vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat  
a prosazovat výsledky svého poznávání. 

     Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk 
a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je 
nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 
 

   Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní 
jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech 
vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené  
i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských 
skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady  
k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na 
ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt 
vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k 
citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. 

   V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení 
(mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě 
přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, 
prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují  
k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve 
vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. 

   V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 
podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova 
vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, 
přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí  
a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. 
dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých 
hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen 
nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 
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   V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní 
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně 
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace  
a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které 
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich 
duchovní život. 

   Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické 
výchovy. 

 

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ  VZDĚLÁVACÍ OBLASTI  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 
že vede žáka k: 

 Pochopení jazyka jako svébytného prostředku historického a kulturního vývoje  
národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství, 

 Pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání, 
 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního 

zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství, 
 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti, 
 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. 
 

     Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní 
(lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost 
sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové 
kompetence jazykové výuky. Úroveň AI: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela 
základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze 
používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací 
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osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na 
podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li 
partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.  Úroveň  A2:  Rozumí větám a často  
používaným  výrazům  vztahujícím  se  k  oblastem,  které  se  ho/jí bezprostředně týkají 
(např. základní informace o něm a oni a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu  
a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež 
vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.   
Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti 
týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. 
 

5.1.1.  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

 
     Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter,  
ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková 
výchova a Literární výchova. Ve výuce se vsak vzdělávací oblast jednotlivých složek vzájemně 
prolíná. 
 
   Vyučovací předmět v 1. - 5. ročníku má časovou dotaci 42 hodiny týdně a 6. - 9. ročníku 17 
hodin týdně. V 1. - 5. ročníku byla časová dotace posílena o 4 hodiny týdně a v 9. ročníku o 
1 hodinu týdně. 
 
   Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, neboť využíváme všech 
dostupných výukových programů. Dále využíváme jako pracovnu i školní knihovnu. 
Výjimečně pracujeme v terénu, zejména při komunikační a slohové výchově. Součástí výuky 
předmětu jsou i pravidelné návštěvy knihovny, divadelních a filmových představení, které 
napomáhají k realizaci některých očekávaných výstupů. 
 
   V komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností 
žáků, jejich tvořivosti a fantazie. Klademe důraz na to, aby všechny jazykové poznatky a 
dovednosti žáci dovedli prakticky využít ve všech stylistických činnostech, ústních i 
písemných projevech. 
 
   V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné 
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit žáky 
jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, komunikovat s okolním 
světem. Chceme naučit to, co bude žák v praktickém životě potřebovat. 
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   V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní 
názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl podporovat emocionální zrání žáků, na 
příkladech z četby ozřejmit žákům mravní a životní hodnoty, které ovlivňují jednání, chování 
a rozhodování lidí. Pěstovat u žáků smysl pro krásu jazykového výrazu, rozvíjení jeho citů, 
pochopení mezilidských vztahů, rozpoznání dobra a zla, rozvoj estetického cítění, 
rozpoznání literárních hodnot od braků, podněcování žáků k četbě (aby jí dali přednost před 
televizními programy, videokazetami a počítačovými hrami). 
 
     Do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura jsou zařazena průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v 
evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a 
Mediální výchova. 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

Kompetence k učení 

Učitel: 
 klade důraz na pozitivní motivaci žáka, používá vhodné učební pomůcky (slovníky, 

jazykové příručky, encyklopedie, tabule gramatických přehledů) a audiovizuální 
techniku, předkládá dostatek informačních zdrojů (učebnice, pracovní texty), 

 vede k samostatnému učení, věnuje se dovednosti autokorekce chyb. 
 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
 motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další 

řešení 
 zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (např. 

získaných  
z četby a samostudia) a z vlastního úsudku, 

 předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím 
kreativity 

 učí žáka analyzovat přečtené texty a kriticky posoudit jejich obsah, 
 vede žáka k prohlubování jeho intelektových schopností (porovnávání jevů, zjištění 

shod  
a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění). 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 
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 vede žáka ke srozumitelnému ústnímu i písemnému vyjadřování jeho myšlenek a 
názorů (např. řečnická cvičení, slohové práce na dané téma), 

 učí žáka pohotově reagovat v běžných komunikačních situacích, diskutovat a 
obhajovat svůj názor, akceptovat názor jiných, formulovat otázky (diskusní kroužky, 
besedy), 

 směřuje žáka k využívání informačních a komunikačních technologií pro komunikaci  
s okolním světem, 

 vede žáka k užívání i mimojazykových prostředků komunikace a porozumění jim. 
 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
 vede žáka k práci ve skupině, tj. k vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce, 

rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování, 
 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (rozlišuje úkoly), ale i k žákům  

s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem), 
 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky, 
 posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj. 

Kompetence     občanské 

Učitel: 
 vede žáka k uvědomování si odpovědnosti k sobě samému, ke spolužákům i k učiteli, 
 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka, 
 směřuje žáka k projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně 

kulturního dědictví a ocenění našich tradic, 
 vede žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění, k tvořivosti. 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 
 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost (příprava na výuku, shromažďování materiálů), 
 vede žáka k samostatnosti a dodržování vymezených pravidel, 
 kontroluje samostatné práce žáka. 

 

 

NÁSTROJE K HODNOCENÍ 

 

   Učitel hodnotí žáky pomocí větší skály nástrojů. Vybírá z následujících možných: 
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beseda, čtenářský deník, doplňovací cvičení, diktát, mluvní cvičení, exkurze, modelová 
situace -opis popis, popis s demonstrací, portfolio, písemná práce, práce ve skupinách, 
přepis, přednes poezie a prózy problémové úlohy, referát, řízený rozhovor, slohový útvar, 
test, ústní zkoušen, vyprávění. 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 9 10 9 7 7 4 4 4 5 

Typ 
předmětu 

 povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný  povinný 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 

     Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

MEDIÁLNÍVÝCHOVA: 
 Fungování a vliv médií ve společnosti, 
 interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality, 
 kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, 
 práce v realizačním týmu, 
 vnímání autora mediálních sdělení. 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské vztahy 
 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Kooperace a kompetice. 
 kreativita, 
 rozvoj schopností po poznávání seberegulace a sebeorganizace. 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU 
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1. ROČNÍK: DOTACE 9 HODIN, POVINNÝ 

 

Věta, slovo, slabika, hláska, písmeno 

výstupy   učivo 

 Rozlišuje věty, slova, (slabiky), hlásky 
 dokáže odlišit sluchem i zrakem dlouhou a 

krátkou samohlásku, 
 dokáže přiřadit k danému písmenu hlásku a 

naopak, 
 rozliší sluchem jednotlivé hlásky, odliší je od 

zvukově podobných 

 Věta, slovo slabika, hláska, písmeno, 
písmeno - malé, velké, tištěné, psané, 

 Poznávání písmen abecedy ve vztahu k jim 
odpovídajícím hláskám, 

 sluchové rozlišení hlásek (slabik), 

 slabičný (hláskový) rozklad a sklad slov 
přiměřené náročnosti. 

Přesahy 

HV (1. ročník) : Hudebně pohybové činnosti, 
VV (1. ročník): modelování a organizace prostoru  
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
Rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, mezilidské vztahy 

Krátké mluvené projevy 

výstupy učivo 

 Tvoří jednoduché smysluplné věty, 
 dokáže vyjádřit myšlenku pomocí 

jednoduchých vět, 
 dokáže vyjádřit jednoduchou zprávu 

přiměřeně k věku. 
 seřadí ilustrace dle dějové posloupnosti, 
 vypráví jednoduchý příběh podle dané 

obrázkové osnovy s pomocí jednouchých 
vět. 

 tvoření jednoduchých smysluplných vět 

 sdělování krátkých zpráv 

 vyprávění,  

 pohádka 

Přesahy 

Či (2. ročník): Slohová výchova 
Či (2. ročník): Čtení a literární výchova  
M (1. ročník) : jednoduché slovní úlohy  
PRV (1. ročník): Lidé kolem nás 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kreativita 

Používání některých pojmů 

výstupy učivo 

 Dokáže ve čteném projevu odlišit konec 
věty, 

 rozlišení věty, slova a hlásky z hlediska 
potřeb čtení, 

 článek, nadpis, řádek, tečka, čárka 
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 dokáže se orientovat ve větě a 
přečíst slovo daného pořadí. 

 chápe pojmy: článek, nadpis, řádek, tečka, 
čárka, věta, slovo. 

Přesahy 

M (1. ročník): orientace na číselné ose 0-20 
M (1. ročník) : geometrické pojmy vpravo, vlevo, ap.  
HV (1. ročník): Vokální činnosti, nácvik písní 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

hygiena psaní 

výstupy učivo 

 Při psaní dodržuje základní hygienické 
návyky, jako je správné sezení, 

 udržuje správnou vzdálenost textu od očí 

 Správné sezení a držení psacího náčiní 

 Hygiena zraku 

Přesahy 

PRV (1. ročník): člověk a jeho zdraví 
TV ( l. ročník): gymnastika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí seberegulace, sebeorganizace 

Psaní písmen a číslic 

výstupy učivo 

 Používá přípravné cviky k uvolnění ruky k 
psaní. 

 pomocí kresebných cviků nacvičuje tvary 
částí písmen, 

 píše jednotlivé prvky písmen a číslic (čáry, 
oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky), 

 dokáže napsat a spojit písmena, slabiky ve 
slova, 

 dokáže psát na určenou linku, píše od 
shora, zleva, 

 pro přesnější písmo používá. 

 Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování 
ruky k psaní,  

 kresebné cviky velkých tvarů  

 psaní jednotlivých prvků písmen a číslic, 

 psaní krátkých slov a jednoduchých vět, 

 orientace v liniatuře. 

Přesahy 

M (1. ročník): porovnávání čísel 0-20, zápis znamének 
 M (1. ročník): orientace na číselné ose 0-20 
V (1. ročník): modelování a organizace prostoru  
TV (1. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace 

Písemný projev 

výstupy učivo 
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 Opisuje a přepisuje slova a věty podle 
předlohy. 

 Začíná převádět jednoduchá slova a věty z 
podoby mluvené do podoby psané. 

Dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu. 

 Opisuje a přepisuje slova a věty podle 
předlohy. 

 Začíná převádět jednoduchá slova a věty z 
podoby mluvené do podoby psané. 

Dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu. 

Přesahy 

Či (2. ročník): Slohová výchova  
PRV (l. ročník): Lidé kolem nás 
HV (1. ročník) : Hudebně pohybové činnosti 
VV (1. ročník): modelování a organizace prostoru 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

Učíme se číst 

výstupy učivo 

Technika čtení 
 Zvládá techniku čtení dle zvolené 

čtenářské metody přiměřené ke svému 
věku a čtenářské úrovni. 

 Čte s porozuměním krátká snadná slova a 
krátké věty, dbá na správnou výslovnost, 
opravuje nesprávnou 

Hlasité čtení 
 Čte hlasitě s porozuměním obsahu texty 
 přiměřené náročnosti. 
 Čte pozorně texty přiměřené náročnosti, 
 opravuje chyby v čtenářském projevu. 

Dokáže pracovat podle jednoduchých 
pokynů. 

 Pečlivě vyslovuje, dokáže opravit svou 
nesprávnou výslovnost 

 Vyslovuje správně délku samohlásek. 
Dokáže bez přerušování naslouchat 
mluvenému projevu ostatních přiměřeně k 
věku 

Technika čtení 

 přípravná cvičení - sluchová a zraková 
správné čtení hlásek (slabik) 

 uvědomělé čtení snadných slov a krátkých 
vět se zřetelnou výslovností 

Hlasité čtení 

 hlasité čtení ukázek ze slabikáře, čítanek a 
časopisů  

 čtení pozorné 

 naslouchání a reakce na pokyny rozvíjení 
hlasu, artikulace a srozumitelné mluvení 

 výslovnost délky hlásek 

 střídání rolí posluchače a mluvčího 

Přesahy 

PRV (1. ročník) : rozmanitosti přírody  
PRV (1. ročník): Lidé kolem nás 
HV (1. ročník): Vokální činnosti, nácvik písní  
VV (1. ročník): tematické práce 
VV (l. ročník): hry s barvou 
PČ (1. ročník) : Lidové zvyky a řemesla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola 

Práce s literárním textem 

výstupy učivo 
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 Poslouchá literární text přiměřené 
 délky a náročnosti 
 Seznámí se s některými rozpočitadly, 

příslovími, řeší hádanky 
 Recituje kratší básnický text. Zná některá 

říkadla nebo rozpočitadla. 
 Dokáže vyjmenovat postavy z 
 pohádky, pod vedením učitele určuje jejich 

vlastnosti. 
 Začíná formulovat své pocity z 
 četby. 
 Dokáže rozeznat, určit a pracovat s pojmy 

pohádka, báseň, spisovatel, kniha, časopis. 
 Zná některý dětský časopis. 

 Poslech literárních textů pro děti 

 Rozpočitadla, hádanky, říkadla, přísloví a 
básně pro děti 

 Přednes říkadel a krátkých básní 

 Poznávání postav pohádky, seznámení se s 
jejich vlastnostmi 

 Pocity z četby 

 Seznámení se s pojmy: říkadlo, pohádka, 
báseň, spisovatel, kniha, časopis 

Přesahy 

PRV (1. ročník) : rozmanitosti přírody, 
PRV(l. ročník): Lidé kolem nás 
HV (1. ročník): Vokální činnosti, nácvik písní V (1. ročník): tematické práce 
VV (l. ročník): hry s barvou 
PČ (1. ročník) : Lidové zvyky a řemesla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Poznávání lidí, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

 

 

2. ROČNÍK, DOTACE 9 HODIN, POVINNÝ 

 

Věta a souvětí 

výstupy učivo 

 Vyjadřuje se ústně i písemně, tvoří krátké 
souvislé projevy, píše jednoduché věty, 

 rozlišuje věty oznamovací, tázací, 
rozkazovací a přací, 

 řadí věty podle děje, 
 řadí slova ve větě tak, aby dávala smysl, 
 používá velké písmeno na začátku věty. 

 Věta jako jednotka jazykového projevu, 

 druhy vět podle postoje mluvčího, 

 pořadí vět v textu, 

 pořadí slov ve větě, 

 psaní velkého písmene. 

Přesahy 

ČJ (1. ročník): psaní písmen a číslic  
ČJ (1. ročník) : písemný projev  
ČJ (2. ročník) : Psaní 
M (1. ročník): orientace na číselné ose 0-20  
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M (2. ročník): Orientace v čase 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Věta a slovo 

výstupy učivo 

 Dokáže určit slovo nadřazené, podřazené a 
souřadné, určí slovo opačného významu, 

 porovnává významy slova. 

 Význam slova, 

 slovo souřadné, nadřazené, podřazené 
slovo opačného významu. 

Přesahy 

ČJ (2. ročník) : Psaní 
PRV (2. ročník): lidé kolem nás 
PRV (2. ročník): rozmanitosti přírody 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Slovo, slabika, hláska, písmeno 

výstupy učivo 

 Dokáže odlišit hlásky a určit, zda se jedná o 
samohlásku, souhlásku nebo dvojhlásku, 

 souhlásky člení na měkké, tvrdé a 
obojetné, 

 odůvodňuje a píše správné i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách Dokáže rozdělit 
slovo na konci řádku podle slabik, 

 dokáže napsat ú nebo ů ve slovech mimo 
morfologický jev, 

 zná abecedu, dokáže určit, která písmena 
následují, 

 odůvodňuje a píše správně skupiny dě, tě, 
ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, 

 porovnává a třídí slova podle toho, zda 
určují děj nebo osobu, zvíře a věc. Určí 
slovní druhy: podstatná jména, slovesa a 
předložky, 

 umí rozeznat vlastní jméno osoby nebo 
zvířete v jednotlivých typických případech, 

 používá velké počáteční písmeno u jmen, 
osob a zvířat. 

 Rozdělení hlásek - samohlásky, souhlásky, 
dvojhlásky, 

 souhlásky měkké, tvrdé, obojetné, 

 psaní i/y po měkkých a tvrdých 
souhláskách, 

 dělení slov na konci řádku význam slabiky, 

 psaní ú,ů, 

 abeceda, 

 znělé a neznělé souhlásky na konci a 
uvnitř, 

 písmeno ě, 

 slovní druhy - podstatná jména, slovesa, 
předložky, 

 vlastní jména osob a zvířat. 

Přesahy 

ČJ (1. ročník):Psaní písmen a číslic 
ČJ (1. ročník): Písemný projev 
ČJ (2. ročník): Psaní 
M (2. ročník): Orientace na číselné ose   
PRV (1. A 2. ročník): Rozmanitosti přírody 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: rozvoj schopnosti poznávání, Řešení problémů  
a rozhodovací dovednosti. Kooperace a kompetence 

Slohová výchova 

výstupy učivo 

 Užívá slušné oslovení, prosbu, poděkování, 
umí se omluvit, pozdravit, rozloučit se, 

 pojmenuje předměty a popíše jejich 
vlastnosti, 

 při vypravování dodržuje posloupnost 
děje. 

 Základní formy společenského styku, 

 jednoduchý popis, 

 děj - základ vypravování. 

Přesahy 

ČJ (1. ročník) : základy techniky mluveného projevu  
ČJ (1. ročník): krátké mluvené projevy  
ČJ (2. ročník): Věta a slovo 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Hodnoty, postoje, praktická etika, 
Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

Čtení a literární výchova 

výstupy učivo 

 Plynule (bez slabikování) čte jednoduché 
texty, 

 užívá správný slovní přízvuk, 
 uplatňuje přirozenou intonaci, 
 čte s porozuměním texty přiměřené 

náročnosti a to jak hlasitým čtením, tak i 
čtením tichým, 

 spojuje obsah textu s ilustrací  Vypráví, 
dramatizuje a domýšlí příběhy, 

 řeší společně se spolužáky hádanky a 
slovní hříčky, 

 recituje básně, 
 zná některé naše nejznámější pohádky a 

jejich hlavní postavy, 
 čte pohádky, knihy o přírodě, věcech a 

dětech, výpravní o nich spolužákům, 
 dokáže rozeznat báseň od prózy, 
 vyhledá daný verš, rýmy, pokouší se 

vyjádřit rytmus básně, 
 recituje báseň přiměřené náročnosti, 
 navštíví divadelní představení, 
 rozeznává, kde je hlediště, jeviště, kdo je 

to herec, loutky, maňásci, 
 dokáže ukázat ilustraci, vyhledá v knize 

jméno ilustrátora. 

UČÍME SE ČÍST 

 Plynulé čtené jednoduchých vět užívání 
správného slovního přízvuku uplatnění 
přirozené intonace, 

 hlasité a tiché čtení s porozuměním. 
PRACUJEME S LITERÁRNÍM TEXTEM 

 Poslech četby poezie a prózy spojování 
obsahu textu s ilustrací vyprávění a 
dramatizace pohádek a povídek, 

 řešení hádanek a slovních hříček přednes 
básní, 

 orientace ve známých pohádkách, 
individuální četba. 

SEZNAMUJEME SE ZÁKLADY LITERATURY 

 Poezie: báseň, verš, rým, rytmus přednes 
(recitace), 

 próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj, 
postavy, 

 divadlo: jeviště, herec, divák, loutky 
maňáskové divadlo, hlediště , 

  výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor. 

Přesahy 

ČJ (2. ročník): věta a souvětí  
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ČJ (2. ročník): věta a slovo  
PRV (2. ročník): lidé a čas 
PRV (2. ročník): lidé kolem nás 
PRV (2. ročník): místo, kde žijeme 
PRV (2. ročník) : rozmanitosti přírody  
HV (2. ročník): vokální činnosti 
VV (2. ročník): tematické práce 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Poznávání lidí, 
Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Psaní 

výstupy učivo 

 Umí psát písmena a číslice podle normy 
psaní v přirozené velikosti a liniatuře, 

 dodržuje výšku písmen tvarově podobných 
(e, l, v, V, c, C.), 

 správně spojuje písmena, slabiky, 
zachovává rozestup písmen, 

 správně užívá diakritická znaménka, 
 dodržuje sklon písma a tvary jednotlivých 

písmen, 
 dodržuje požadavky na čitelnost, 

úhlednost, celkovou úpravu projevu a 
hygienické a pracovní návyky, 

 napíše adresu, přání. 

 Nácvik psaní velkých tiskacích písmen pro 
potřebu geometrie, 

 psaní psacích písmen podle tvarových 
skupin, dodržování stejnoměrné výšky 
písmen, 

 spojování písmen vratným tahem, 

 umísťování diakritických znamének, 

 dodržování jednotlivých tvarů písmen, 

 úprava písemností, 

 aplikační cvičení: psaní adres, dopisu apod. 

Přesahy 

ČJ (2. ročník): Slohová výchova 
VV (2. ročník): modelování a organizace prostoru 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Seberegulace a sebeorganizace 

3. ROČNÍK, DOTACE 9 HODIN, POVINNÝ 

 

Hláskosloví, nauka o slově 

výstupy učivo 

 Rozliší zvukovou a grafickou podobu slova, 
 rozliší slabiky, hlásky, 
 v písemném projevu používá rozdělování 

slov na konci řádku, 
 seznámí se s abecedou, řadí slova podle 

abecedy, 
 vyhledá slova ve slovníku, 

 Hláskosloví,  

 abeceda, 

 dělení slov na konci řádku, 

 význam slov -slova příbuzná, synonyma, 
antonyma, slova nadřazená, podražená, 

 vyjmenovaná slova. 
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 třídí slova podle významu (významový 
okruh, slova nadřazená, podražená, 
protikladná, souznačná, mnohoznačná, 
příbuzná), 

 vyjmenuje řady vyjmenovaných slov, 
rozezná jejich význam. 

Přesahy 

ČJ (2. ročník): Věta a slovo 
ČJ (2. ročník): Slovo, slabika, hláska, písmeno  
PRV (3. ročník) : Rozmanitosti přírody 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Pravopis 

výstupy učivo 

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

 zdůvodní a píše správně párové souhlásky 
uvnitř slov, 

 při psaní vlastních jmen v typických 
příkladech dodržuje pravidla pravopisu. 

 Vyjmenovaná slova, 

 spodoba - párové souhlásky uvnitř slov 
vlastní jména. 

Přesahy 

ČJ (2. ročník): Slovo, slabika, hláska, písmeno  
HV (3. ročník): Vokální činnosti, nácvik písní  
VV (3. ročník): tematické práce 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 

Tvarosloví 

výstupy učivo 

 Pozná podstatné jméno, 
 ve větě určí podstatná jména, přídavná 

jména, číslovky, slovesa, předložky, spojky, 
 skloňuje podstatná jména,  
 rozliší pád, číslo, rod u podstatných jmen, 
 pozná sloveso, 
 určí osobu, číslo a čas u sloves. 

 slovní druhy, 

 podstatná jména - pád, číslo, rod, 

 slovesa  

 slovesa – slovesné kategorie- osoba, číslo a 
čas. 

Přesahy 

ČJ (2. ročník): Slovo, slabika, hláska, písmeno 
ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova  
PRV (3. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 

Skladba 

výstupy učivo 

 Rozliší věty jednoduché a souvětí,  Věta jednoduchá a souvětí. 
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 spojuje věty,  
 doplňuje souvětí. 

Přesahy 

ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova  
PRV (3. ročník) : Rozmanitosti přírody 
PRV (3. ročník): Místo, kde žijeme 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy učivo 

 Dodržuje slovosled ve větách, 
 sestaví nadpis a člení projev, 
 pojmenovává předměty a děje, 
 tvoří otázky, 
 vypravuje podle obrázků, 
 popisuje ústně i písemně jednoduché 

předměty, 
 požádá o informaci, poděkuje, podá 

stručné informace (i telefonicky), 
 uvítá návštěvu a rozloučí se s ní, 
 sděluje přání, pozdravy, píše pohlednici, 

dopis. 

 Stylizace a kompozice, 

 členění jazykového projevu, 

 souvislé jazykové projevy, 

 otázky a odpovědi, 

 vypravování, 

 popis, 

 osnova, 

 společenský styk a jeho formy. 

Přesahy 

ČJ (3. ročník) : psaní 
ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova 
ČJ (3. ročník) : pravopis 
PRV (3. ročník): Člověk a jeho zdraví 
HV (3. ročník): Vokální činnosti, nácvik písní 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Mezilidské vztahy 
 

Čtení a literární výchova 

výstupy učivo 

 Čte plynule věty a souvětí,  
 člení text, 
 čte rychle, s porozuměním, 
 předčítá, využívá čtenářské dovednosti, 
 používá četbu jako zdroj informací, 
 vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, 

domýšlí příběhy, vyjadřuje své postoje 
k přečtenému, 

 orientuje se v textu dětských knih, 
charakterizuje literární postavy, vyjadřuje 
své postoje ke knize, 

 navštěvuje divadelní a filmová 
představení. 

 Plynulé čtení,  

 členění textu, 

 rychlé čtení, 

 tiché a hlasité, 

 četba jako zdroj poznatku o přírodě 
současnosti a minulosti, 

 práce s literárním textem, 

 besedy o knihách, 

 základy literatury, 

 využití poezie, prózy, divadla, literatury 
umělecké a dětské, výtvarného doprovodu 
i ilustrací. 
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Přesahy 

ČJ (3. ročník): komunikační a slohová výchova  
PRV (3. ročník) : rozmanitosti přírody 
PRV (3. ročník): místo, kde žijeme 
HV (3. ročník): Vokální činnosti, nácvik písní  
VV (3. ročník): tematické práce 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Psaní 

výstupy učivo 

 pracuje s chybou,  
 v chybně napsaném textu opraví chyby 

(tvary písmen, pravopis, interpunkční 
znaménka), 

 píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle, 
 provádí průběžnou i závěrečnou kontrolu 

vlastního písemného projevu, 
 napíše krátký dopis, adresu 
 vyplní podací lístek, formulář. 

 Tvary písmen, 

 úprava zápisu, 

 kontrola vlastního projevu, 

 dopis,  

 adresa, 

 vyplňování formulářů. 

Přesahy 

ČJ (3. ročník) : Pravopis 
CJ (3. ročník): Komunikační a slohová výchova 
PRV (3. ročník) : Rozmanitosti přírody  
PRV (3. ročník): Místo, kde žijeme 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Psychohygiena, Komunikace 

 

 

4. ROČNÍK, DOTACE 7 HODIN, POVINNÝ 

 

Slovní zásoba a tvoření slov 

výstupy učivo 
 Užívá různé podoby slova, 
 umí vyhledávat v abecedním seznamu 

(rejstříku, slovníku, telefonním seznamu), 
 rozliší slova podle významu (synonyma, 

antonyma, jednoznačná, mnohoznačná), 
 rozpozná slova spisovná a nespisovná, 

pozná slova citově zabarvená (lichotně, 
hanlivě), 

 Nauka o slově,  

 hlásková podoba slova, 

 abeceda, 

 význam slova: 
o slova jednoznačná, 

mnohoznačná,  
o synonyma, antonyma,  
o slova spisovná a nespisovná, 
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 rozliší předponu a část příponovou 
rozpozná předpony a předložky. 

o slova citově zabarvená,  
o slova podražená, nadřazená, 

souřadná, 

 stavba slova: 
o koře slova,  
o část předponová příponová, 

 předložky, předpony. 

Přesahy 
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova  
PŘ (3. ročník): místo, kde žijeme 
PŘ (3. ročník) : rozmanitosti přírody  
PŘ (4. ročník): Živá příroda 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, komunikace 

Tvarosloví 

výstupy učivo 
 Rozpozná slovní druhy, 
 skloňuje podstatná jména, 
 vyhledává infinitiv v textu,  
 určuje osobu, číslo a čas,  
 časuje slovesa v oznamovacím způsobu 
 rozlišuje slovesný způsob oznamovací a 

rozkazovací. 

 slovní druhy: 
o ohebné, neohebné, 

 vzory podstatných jmen, 

 infinitiv sloves, 

 určité slovesné tvary, 

 slovesné způsoby. 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): tvarosloví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Pravopis 

výstupy učivo 
 Odůvodní a uvědoměle používá i/y po 

obojetných souhláskách uvnitř slov, 
 u vyjmenovaných a příbuzných slov 

rozpozná předpony a předložky, pravopis 
jejich psaní, 

 v praxi rozliší skupiny bě/bje, pě, vě/vje, 
mě, 

 odůvodní a užívá správné koncovky 
podstatných jmen, 

 odůvodní a píše správně i/y v příčestí 
minulém, 

 zvládá pravopis vlastních jmen 
zeměpisných názvů. 

 Vyjmenovaná slova,  

 předložky a předpony skupiny bě/bje, pě, 
vě/vje, mě, 

 základy morfologického pravopisu 
(koncovky), 

 shoda přísudku s podmětem, 

 vlastní jména. 

Přesahy 
ČJ (3. ročník) : pravopis 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 

Skladba 
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výstupy učivo 
 Určí větu jednoduchou a souvětí, 
 spojí jednoduché věty v souvětí 

vhodnými spojovacími výrazy, 
 určí počet vět v souvětí, 
 určí podmět a přísudek. 

 Stavba věty, 

 podmět a přísudek. 

Přesahy 
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova  
VI (4. ročník): Lidé kolem nás 
VI (4. ročník): Místo, kde žijeme 
PŘ (4. ročník): Neživá příroda 
PŘ (4. ročník): Živá příroda 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy učivo 
 Používá základní komunikační pravidla 

v rozhovoru, 
 užívá vhodných verbálních i 

nonverbálních prostředků v běžných 
školních i mimoškolních situacích, 

 sestaví osnovu, tvoří nadpisy, člení text 
na odstavce, 

 dodržuje následnost dějové složky 
 napíše telegram, dopis (včetně adresy), 

SMS, 
 předvede telefonování. 

 Základní komunikační pravidla stylizace a 
rozhovoru, 

 kompozice osnova, nadpis, členění 
projevu vypravování, 

 popis rostlin, zvířat, věcí formy 
společenského styku. 

Přesahy 
ČJ (4. ročník) : pravopis  
VL (4. ročník): Lidé a čas 
VL (4. ročník): Lidé kolem nás 
VL (4. ročník): Místo, kde žijeme 
PŘ (4. ročník): Neživá příroda 
PŘ (4. ročník): Živá příroda 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Poznávání lidí, Mezilidské 
vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy 

Čtení a literární výchova 

výstupy učivo 
 Čte správně, uvědoměle, plynule a 

dostatečně, přirozeně intonuje, používá 
správný přízvuk slovní i větný, 

 člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu 
hlasu, vyhledává informace v učebnicích, 
encyklopediích, slovnících, využívá 
poznatků z četby v další školní činnosti, 

 Rozvoj techniky čtení, 

 čtení textů uměleckých a populárně 
naučných, 

 tiché čtení s porozuměním tvořivá práce s 
literárním textem práce s dětskou knihou, 
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 čte potichu delší texty, reprodukuje 
obsah těchto textů, 

 dramatizuje, domýšlí literární příběhy, 
vyjadřuje své pocity z četby, 

 využívá školní knihovnu, dokáže si vybrat 
četbu dle vlastního zájmu, vede čtenářský 
deník, 

 navštěvuje divadelní a filmová 
představení, beseduje o nich, objasní 
zadané literární pojmy. 

 výběr četby podle osobního zájmu 
divadelní a filmová představení základy 
literatury, 

 pojmy - poezie, sloka, verš, rým, próza, 
pověst, pohádka, povídka, 

 rozhovory o knihách, besedy o ilustracích. 

Přesahy 
ČJ (4. ročník) : pravopis 
ČJ (4. ročník): slovní zásoba a tvoření slov 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, hodnoty, postoje, praktická etika, 
psychohygiena, mezilidské vztahy, komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, vnímání autora 
mediálních sdělení, práce v realizačním týmu. 

  

 

5. ROČNÍK, DOTACE 7 HODIN, POVINNÝ 

 

Zvuková stránka jazyka 

výstupy učivo 
 Používá český jazyk jako nástroj  

k dorozumívání, 
 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 

tempo, 
 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji užívá podle 
komunikační situace. 

 Mateřský jazyk - prostředek 
dorozumívání. 

Přesahy 
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova  
VL (5. ročník): Místo, kde žijeme 
HV (5. ročník): Vokální činnosti, nácvik písní 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Jsme Evropané 

Slovní zásoba a tvoření slov 

výstupy učivo 
 Používá slova podle významu, 
 určuje kořen, předponu a příponovou 

část, 

 Význam slov - antonyma, synonyma, 
homonyma, slova jednoznačná, 
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 doplňuje předpony a přípony podle 
smyslu, 

 rozlišuje základní význam předpon, 
 používá předložky v praxi. 

mnohoznačná, citově zabarvená, slova 
nadřazená, podražená, 

 stavba slova - odvozování slov 
předponami a příponami, části slova, 
kořen - společný pro příbuzná slova, 

 předpony s-,z-,vz- , 
 předložky s,z. 

Přesahy 
ČJ (5. ročník): komunikační a slohová výchova 
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Pravopis 

výstupy učivo 
 Využívá znalost vyjmenovaných slov  

v praktických cvičeních, 
 používá odůvodnění pravopisu  

s přihlédnutím ke tvoření slov, 
  osvojuje si pravopis souhláskových 

skupin, 
 odůvodní a píše správně i/y po 

obojetných souhláskách (koncovky 
podstatných jmen a přídavných jmen 
tvrdých a měkkých), 

 píše správně vlastní jména, 
 odůvodní a píše správně i/y  

v koncovkách příčestí minulého. 

 Pravopis i/y po obojetných souhláskách 
(mimo koncovku), 

 předpony s-,z-,vz- předložky s,z, 

 souhláskové skupiny na styku předpony 
nebo přípony a kořene, 

 zdvojené souhlásky, 

 skupiny bě/bje,pě,vě/vjě,mě/mně, 

 základy morfologického pravopisu, 

 vlastní jména, 

 základy syntaktického pravopisu: 
o shoda přísudku s podmětem. 

Přesahy 
ČJ (3. a 4. ročník) : pravopis 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 

Tvarosloví 

výstupy učivo 
 Rozlišuje a určuje slovní druhy, 
 určuje pád, číslo, rod a vzor u 

podstatných jmen, 
 skloňuje podstatná jména podle vzoru, 
 rozezná mluvnické kategorie sloves, 
 používá správné tvary podmiňovacího 

způsobu, 
 rozpozná druhy přídavných jmen, 
 nahrazuje podstatná jména zájmeny, 

vyhledá je v textu, 
 rozpozná číslovky. 

 Slovní druhy, 

 mluvnické kategorie podstatných jmen, 

 slovesa, 

 podmiňovací způsob, 

 přídavná jména, 

 zájmena, 

 číslovky. 

Přesahy 
ČJ (4. ročník) : tvarosloví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 
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Skladba 

  
 Určuje základní větné členy, 
 vyhledá různé podměty, 
 užívá několikanásobných podmětů  

ve větách, 
 určí větu jednoduchou,  
 spojí věty v souvětí, 
 užívá vhodných spojovacích výrazů, 
 rozliší řeč přímou a věty uvozovací. 

 Základní větné členy, 

 podmět vyjádřený, nevyjádřený podmět 
několikanásobný, 

 věta jednoduchá souvětí, 

 přímá řeč. 

Přesahy 
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova 
ČJ (5. ročník): komunikační a slohová výchova  
PŘ (4. ročník): Živá příroda 
PŘ (5. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy učivo 
 Sestaví osnovu textů (rozliší podstatné a 

okrajové informace  
v textu), 

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

 předvede dovednost vypravovat, 
 kultivovaně se dorozumívá ve škole  

i mimo školu, 
 popíše předmět, děj, pracovní postup, 

osobu, 
 napíše dopis, blahopřání, 
 sestaví SMS zprávu, E-mail zprávu, 
 používá tiskopisy a dokáže je vyplnit. 

 Reprodukce jednoduchých textů, 

 Vypravování, 

 vyjadřování v běžných komunikačních 
situacích, 

 popis předmětu, pracovního postupu, 
osoby, 

 dopis, blahopřání, 

 SMS zpráva, e – mail. 

Přesahy 
ČJ (5. ročník) : pravopis 
INF (5. ročník) : Internet - základní seznámení  
VL (5. ročník): Lidé a čas 
VL (5. ročník): Lidé kolem nás  
VL (5. ročník): Místo, kde žijeme 
PŘ (5. ročník): Člověk a jeho zdraví  
PŘ (5. ročník): Země a vesmír 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů  
a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí. Poznávání lidí, 
Mezilidské vztahy, Komunikace 

Čtení a literární výchova 

výstupy učivo 
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 Čte plynule s porozuměním, nahlas 
i potichu, předčítá texty, 

 čte procítěně s prvky uměleckého 
přednesu, 

 recituje básně, vyhledá a vymyslí rýmy, 
 využívá různých zdrojů informací, 

slovníky, encyklopedie, internet, 
 dokáže si vybrat četbu dle svého zájmu, 
 vyjádří své pocity z přečteného textu a 

názory o něm, 
 vede si o přečtených knihách 

čtenářský deník, 
 rozumí přiměřeně složitému sdělení, 

zapamatuje si jeho smysl, 
 reprodukuje text, rozliší podstatné  

od méně podstatného,  
 tvoří literární text na dané téma, 
 dramatizuje povídky, pohádky, 
 orientuje se v dětské literatuře, 
 využívá školní, městskou knihovnu, 
 porovnává ilustrace různých výtvarníků, 
 navštěvuje divadelní a filmová 

představení, beseduje o nich  
a hodnotí je, 

 při jednoduché analýze literárních textů 
používá elementární literární pojmy. 

 Praktické čtení - předčítání textů, 

 výrazné hlasité čtení uměleckých  
i naučných textů s prvky uměleckého 
přednesu, 

 recitace - rým, verš, sloka, 

 čtení jako zdroj informací, 

 čtenářský deník, 

 volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, 

 dramatizace, scénky, 

 besedy o knihách, 

 divadelní a filmová představení, televizní 
tvorba, 

 pojmy: 
o spisovatel, básník, ilustrátor, 
o kniha,  
o čtenář,  
o divadelní představení, herec, 

režisér, 
o poezie, próza, 
o rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 
o báseň,  
o pohádka,  
o bajka, 
o povídka,  
o pověst. 

Přesahy 
ČJ (5. ročník) : pravopis 
ČJ (5. ročník): slovní zásoba a tvoření slov VI (5. ročník): Lidé a čas 
PŘ (5. ročník): Země a vesmír 
PŘ (5. ročník): Člověk a jeho zdraví  
VV (5. ročník): tematické práce 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Psychohygiena, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, 
Komunikace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti. 
Práce v realizačním týmu. 

 

6. ROČNÍK, DOTACE 4 HODINY, POVINNÝ 

 

Jazyková výchova 

výstupy učivo 
 Správně vyslovuje česká slova,  Nauka o jazyce, 
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 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny 
a dalšími slovníky  
a příručkami, 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí  
a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
v dané komunikační situaci, 

 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický  
i syntaktický, 

 ve větě jednoduché správně třídí slovní 
druhy,  

 tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich 
využívá ve vhodné komunikační situaci, 

 rozlišuje základní větné členy, 
 vyhledává informace vhodné k řešení 

problémů a prakticky ověřuje jejich 
správnost, 

 s ohledem na věk a schopnosti využívá 
informační a komunikační prostředky a 
technologie, 

 s ohledem na věk a schopnosti uplatňuje 
kritické myšlení. 

  jazykověda,  

 jazykové příručky, 

 výslovnost, přízvuk a melodie věty, 

 pravopis bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, s-, 
z-, vz-,  

 předložky s, z, 

 psaní i/y po obojetných souhláskách, 

 tvarosloví: 
o druhy podstatných jmen 

(abstraktní, konkrétní, 
pomnožná, hromadná, látková, 
obecná, vlastní), 

o skloňování podstatných jmen 
vlastních, 

o druhy přídavných jmen  
a vzory,  

o skloňování přídavných jmen, 
o stupňování přídavných jmen 

 zájmena: 
o jejich druhy a skloňování, 

 číslovky: 
o jejich druhy a skloňování, 

 slovesa: 
o mluvnické kategorie (osoba, 

číslo, způsob, čas) 

 skladba: 
o základní větné členy, 
o rozvíjející větné členy,  
o shoda přísudku s podmětem, 

 přímá a nepřímá řeč. 

Přesahy 
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti  
OEV (6. ročník): Vlast 
OEV (6. ročník): Škola  
OEV (6. ročník): Rodina 
P (6. ročník): biologie živočichů  
P (6. ročník): biologie rostlin 
Z (6. ročník): Orientace na planetě Země 
VV (6. ročník): zaujímání osobního postoje 
VV (6. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením  
VV (6. ročník): vizuálně obrazné vyjádření 
ZŽS (6. ročník): Osobní bezpečí a péče o zdraví 
INF/IVT (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora 
multikulturality, Princip sociálního smíru a solidarity 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, 
Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy učivo 
 Využívá svoji slovní zásobu  

k vytvoření probíraných slohových 
útvarů, 

 rozliší zprávu a oznámení a dokáže je 
zpracovat, 

 využívá informací o způsobu práce  
s učebnicí a se zápisy v sešitech při 
přípravě na vyučování, 

 využívá základy studijního čtení: 
o formuluje hlavní myšlenky textu,  
o vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu,  

o samostatně připraví  
a s podporou textu přednese 
referát, 

 dokáže napsat dopis se všemi 
náležitostmi, 

 uspořádá své myšlenky a informace ve 
smysluplný a gramaticky správný písemný 
a mluvený projev, 

 s ohledem na věk a schopnosti se 
zapojuje do diskuse kolektivu. 

 Vypravování, 

 popis (předmětu, osoby), 

 zpráva,  

 oznámení, 

 výpisky, výtah, 

 dopis, 

 vyplňování jednoduchých tiskopisů,  

 inzerát. 

Přesahy 
OEV (6. ročník): Rodina  
OEV (6. ročník): Škola  
OEV (6. ročník): Vlast 
P (6. ročník): biologie rostlin 
P (6. ročník): biologie živočichů 
Z (6. ročník): Orientace na planetě Země  
DN (6. ročník) : Aktivity v domácnosti 
VT (6. ročník) : přístupy k obrazným vyjádřením  
VT (6. ročník) : zaujímání osobního postoje   
INF/IVT (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Literární výchova 

výstupy učivo 
 Uceleně reprodukuje přečtený text,  Tvořivá činnost s literárním textem: 
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 je schopen popsat strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretovat smysl díla, 

 rozpozná základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora, 

 formuluje ústně i písemně dojmy  
ze své četby, návštěvy divadla nebo 
filmového představení, 

 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie, 

 seznamuje se s kulturou národa a učí se 
vážit si uměleckých děl a jejich úlohy ve 
svém životě. 

o přednes vhodných literárních 
textů,  

o volná reprodukce přečteného 
nebo slyšeného textu,  

o záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek,  

o interpretace literárního textu,  
o dramatizace,  
o vytváření vlastních textů,  
o vlastní výtvarný doprovod  

k literárním textům. 

 způsoby interpretace literárních a jiných 
děl, 

 základy literární teorie a historie: 
o struktura literárního díla (námět 

a téma díla,  literární hrdina, 
kompozice literárního příběhu), 

o jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování, zvukové 
prostředky poezie: rým, rytmus, 
volný verš), 

o literatura umělecká a věcná 
(populárně-naučná, literatura 
faktu, publicistické žánry) 

o hlavní vývojová období národní  
a světové literatury,  

 literární druhy a žánry: 
o poezie, próza,  
o drama, 
o  žánry lyrické, epické,  
o dramatické v proměnách času, 
o typické žánry a jejich 

představitelé. 

Přesahy 
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby  
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa 
OEV (6. ročník): Vlast, Škola, Rodina  
HV (6. ročník): poslechové činnosti 
VT (6. ročník) : zaujímání osobního postoje  
INF/IVT (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, psychohygiena, komunikace, mezilidské vztahy. 

 

7. ROČNÍK, DOTACE 4 HODINY, POVINNÝ 
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Jazyková výchova 

výstupy učivo 
 Pracuje s obecně užívanými termíny, 

vyhledává a správně třídí informace,  
 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický 
i syntaktický ve větě jednoduché a méně 
složitých souvětích, 

 správně třídí slovní druhy a druhy slov, tvoří 
spisovné tvary a vědomě jich užívá ve vhodné 
komunikační situaci, rozliší a příklady v 
textu doloží nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, 

 rozlišuje větné členy ve větě, samostatně 
pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími 
slovníky a příručkami, 

 účinně  spolupracuje ve skupině, zapojuje se 
do třídních debat na dané téma. 

 Tvarosloví- ohebné slovní druhy, tvary 
slov, slovesa-mluvnické významy (osoba, 
číslo, čas, způsob a slovesný rod), 
neohebné slovní druhy, 

 pravopis- lexikální (psaní velkých písmen), 
morfologický a syntaktický slovní zásoba a 
tvoření slov- význam slova, slova 
jednoznačná, mnohoznačná homonyma, 
synonyma, antonyma, odborné názvy, 
obohacování slovní zásoby, 

 způsoby tvoření slov 

 skladba- věta jednoduchá (věta 
jednočlenná, dvojčlenná, větný 
ekvivalent), souvětí, stavba věty, větné 
členy základní a rozvíjející. 

Přesahy 
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa 
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby  
OEV (7. ročník): Život mezi lidmi¨ 
OEV (7. ročník): Člověk a kultura  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
OEV (7. ročník): Přírodní a kulturní bohatství  
OEV (7. ročník): Lidská práva 
P (7. ročník): biologie živočichů  
P (7. ročník): biologie rostlin  
ZŽS (7. ročník): Rodina 
ZŽS (7. ročník): Zdraví 
IVT (7. ročník) : Zdroje informací 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality, 
Princip sociálního smíru a solidarity 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a 
vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy Učivo  
 Rozšiřuje svoji slovní zásobu, 
 zpracuje jednoduchou charakteristiku 

blízké osoby, 
 využívá svých poznatků o jazyce 

 Vypravování 

 popis (uměleckých děl, pracovních 
postupů), 

 charakteristika žádost životopis. 
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 a stylu ke správnému písemnému a 
ústnímu projevu, 

 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, 

 dodržuje pravidla mezivětného 
navazování, 

 odliší spisovný a nespisovný projev, 
 vhodně reaguje na názory ostatních lidí. 

Přesahy 

D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby  
OEV (7. ročník): Život mezi lidmi 
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
OEV (7. ročník): Přírodní a kulturní bohatství  
OEV (7. ročník): Svět kolem nás 
OEV  (7. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením  
OEV (7. ročník): zaujímání osobního postoje 
ZŽS (7. ročník): Rodina  
DN (7. ročník): Praktické práce v domácnosti 
VV (7. ročník) : přístupy k obrazným vyjádřením  
VV (7. ročník) : zaujímání osobního postoje 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH : Evropa a svět nás zajímá,  
objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:  Ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, vztah člověka k prostředí 

Literární výchova 

výstupy učivo 
 Uceleně reprodukuje přečtený text, 
 je schopen popsat strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 
interpretovat smysl díla,  

 rozpozná základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora, 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
je schopen svůj názor podepřít argumenty, 

 uvede základní literární směry  
a jejich významné představitele, 

 dle svého zájmu se aktivně zapojuje do 
kulturního dění a dalších aktivit školy 
(třídy)-divadlo atd. 

 Tvořivá činnost s literárním textem- 
přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného 
textu, záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek, interpretace literárního textu, 
dramatizace, vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod k literárním 
textům 

 způsoby interpretace literárních  
a jiných děl, 

 základy literární teorie a historie- struktura 
literárního díla (námět a téma díla, 
literární hrdina, kompozice literárního 
příběhu), jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování, zvukové prostředky poezie: 
rým, rytmus, volný verš), literatura 
umělecká a věcná (populárně-naučná, 
literatura faktu, publicistické žánry), 

 literární druhy a žánry- poezie, próza, 
drama, žánry lyrické, epické, dramatické v 
proměnách času- hlavní vývojová období 
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národní a světové literatury, typické žánry 
a jejich představitelé. 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání,  
řešení problémů a rozhodovací dovednosti,  hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí,  
seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, 
kooperace a kompetice.  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  Kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, podpora 
multikulturality, princip sociálního smíru a solidarity. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, fungování a 
vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu. 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 4 HODINY, POVINNÝ 

 

Jazyk a jazyková výchova 

výstupy učivo 
 Je schopen posoudit vlastní pokrok a určit 

problémy bránící učení, 
 orientuje se ve skupině slovanských jazyků, 
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí  

a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití, 
 spisovně vyslovuje a tvoří správné tvary 

běžně užívaných cizích slov, 
 správně třídí slovní druhy a druhy slov, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich používá, 
 v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché a méně 
složitých souvětích, 

 rozlišuje větné členy, určuje druhy vedlejších 
vět v jednoduchých souvětích, 

 samostatně pracuje s jazykovými 
příručkami, 

 operuje se základními termíny probíranými 
v rámci nabízeného učiva, 

 uvádí osvojené poznatky do souvislostí a 
vhodně je uplatňuje v dalších vzdělávacích 
oblastech, 

 užívá při řešení problémů logické postupy. 

 Obecné výklady o českém jazyce (jazyk 
národní, mezinárodní), skupiny 
slovanských jazyků, rozvrstvení národního 
jazyka (spisovné a nespisovné útvary a 
prostředky), význam jazykové kultury, 

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

 tvarosloví- skloňování obecných jmen 
přejatých, skloňování cizích vlastních jmen, 
tvary slov, slovesa- mluvnické významy 
(slovesný vid), 

 pravopis- lexikální, morfologický, 
syntaktický, 

 skladba- stavba věty, základní a rozvíjející 
větné členy, souvětí- druhy vedlejších vět, 
poměry mezi větami a větnými členy. 

Přesahy 

OEV  (8. ročník): Člověk v sociálních vztazích  
OEV  (8. ročník): Osobnost 
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Z (8. ročník) : Evropa 
ZŽS  (8. ročník): Člověk ve zdraví a nemoci  
INF (7. ročník) : Zdroje informací 

Průřezová témata 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, 
 interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních 
sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy učivo 
 Vymezí důležitá fakta z textu, 
 využívá svou slovní zásobu k vytvoření 

slohových prací na dané téma, 
 zpracuje výklad a výtah, pracuje s citáty, 
 reprodukuje náležitě věcný i odborný text, 

vyhledává klíčová slova a shrne myšlenky, 
 využívá zásady pořádku slov českého 

jazyka, 
 naváže konverzaci na určité téma a využívá 

pravidla dialogu, 
 využívá známých přísloví a rčení, použije 

vhodná přirovnání, dorozumívá se 
kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky 
vhodnými pro danou komunikaci, 

 využívá základy studijního čtení, formuluje 
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a 
stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu, samostatně, 

 připraví a s oporou textu přednese referát, 
 rozumí různým typům textů,   
 adekvátně reaguje na promluvy druhých lidí. 

 Charakteristika (literární postavy)  

 líčení, 

 výklad,  

 výtah,  

 úvaha, 

 poučení o slohu. 

Přesahy 
D (8. ročník): Modernizace společnosti  
OEV (8. ročník): Osobnost 
OEV (8. ročník): Člověk v sociálních vztazích   
OEV  (8. ročník): Ochrana za mimořádných situací  
P (8. ročník): biologie živočichů - savci 
VV (8. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením 
VV (8. ročník) : osobní postoj v komunikaci  
ZŽS  (8. ročník): Rodina 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH  SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a 
vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu 

Literární výchova 
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výstupy učivo 
 Uceleně reprodukuje přečtený text, je 

schopen popsat strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretovat smysl díla, 

 rozpozná základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora, 

 je schopen porovnat různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém i 
filmovém zpracování formuluje ústně i 
písemně dojmy ze své četby, 

 sestaví vlastní referenci o četbě a je, 
 schopen ji reprodukovat odpovídajícím 

způsobem, 
 vyhledává a zpracovává potřebné 

informace v různých typech informačních 
zdrojů, 

 učí se uvědomovat si svoji individualitu 
v kolektivu. 

 Tvořivá činnost s literárním textem - 
přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce, 

 přečteného nebo slyšeného textu, záznam 
a reprodukce hlavních myšlenek, 
interpretace literárního textu, 
dramatizace, vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod k literárním 
textům, 

 způsoby interpretace literárních a jiných 
děl, 

 základy literární teorie a historie- struktura 
literárního díla (námět a téma díla, 
literární hrdina, kompozice literárního 
příběhu), jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování, zvukové prostředky poezie: 
rým, rytmus, volný verš), literatura 
umělecká a věcná (populárně-naučná, 
literatura faktu, publicistické žánry) - 
literární druhy a žánry- poezie, próza, 
drama, žánry lyrické, epické, dramatické  v 
proměnách času- hlavní vývojová období 
národní a světové literatury, typické žánry 
a jejich představitelé. 

Přesahy 

D (6. ročník): Počátky lidské společnosti 
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
OEV  (7. ročník): Přírodní a kulturní bohatství VO (7. ročník): Svět kolem nás 
VV (7. ročník): zaujímání osobního postoje 
VV (7. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením  
ZŽS  (7. ročník): Zdraví 
ZŽS  (7. ročník): Rodina 
IVT (7. ročník) : Zdroje informací 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, 
psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, 
kooperace a kompetice. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  Kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, podpora multikulturality, 
princip sociálního smíru a solidarity. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a 
vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu. 
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9. ROČNÍK, DOTACE 4 HODINY, POVINNÝ 

 

Jazyková výchova 

výstupy učivo 
 Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 

slova, 
 rozliší a příklady v textu doloží nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady 
tvoření českých slov, rozpozná přenesená 
pojmenování, samostatně pracuje s 
jazykovými příručkami, 

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

 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a souvětí, 

 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický a 
syntaktický ve větě jednoduché i složitějších 
souvětích, 

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

 využívá získané znalosti při přípravě na 
budoucnost a výběru budoucího povolání, 

 vytváří si ucelenější pohled na kulturní a 
společenské jevy, 

 vnímá své povinnosti a práva vůči škole, 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle  

a kultivovaně v písemném i ústním projevu. 

 Obecné výklady o jazyce- skupiny 
evropských jazyků, vývoj českého jazyka, 
útvary českého jazyka, 

 zvuková stránka jazyka- hláskosloví, 

 spisovná výslovnost českých i přejatých 
slov,  

 zvuková výslovnost českých i přejatých 
slov,  

 zvuková stránka věty, 

 slovní zásoba a tvoření slov,  

 význam slova tvarosloví- slovní druhy, 
mluvnické významy a tvary slov 
(přechodníky)  

 skladba- stavba věty, větné členy 
(přístavek, samostatný větný člen), věta 
jednoduchá (psaní čárky ve větě 
jednoduché), souvětí- druhy vedlejších  
vět, souřadné poměry, vsuvka, pořádek 
slov ve větě, stavba textu, 

 pravopis- lexikální, morfologický, 
syntaktický. 

Přesahy 

P (9. ročník): ekologie  
Z (8. ročník) : Evropa 
Z (8. ročník): globální problémy světa  
Z (8. ročník): životní prostředí 
Z (9. ročník): Česká republika 
ZŽS(8. ročník): Člověk ve zdraví a nemoci  
ZŽS (9. ročník): Rodina 
ZŽS  (9. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení,  
fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 
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Komunikační a slohová výchova 
 Je schopen souvislého mluveného projevu 

před publikem, 
 snaží se posoudit a objektivně zhodnotit 

svoji práci, 
 rozliší slohové útvary a postupy užívané v 

různých komunikačních oblastech a 
situacích, 

 využívá poznatků o jazyce ke gramaticky 
věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem i k vlastnímu 
tvořivému psaní na základě svých dispozic 
a osobních zkušeností, 

 je schopen obhájit vlastní názor snaží se 
posoudit a objektivně zhodnotit svoji práci, 

 reprodukuje věcný i odborný text, shrne 
hlavní myšlenky, 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení dorozumívá 
se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci, 

 odliší spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke komunikačnímu záměru 
mluvčího, zapojí se do diskuse, využívá 
zásad. 

 Vypravování ve stylu prostě-sdělovacím a 
v umělecké oblasti, 

 popis předmětu a děje,  

 tiskopisy, 

 životopis,  

 výklad a výtah, 

 úvaha, 

 proslov,  

 diskuse, 

 publicistické útvary. 

Přesahy 

OEV (9. ročník): Globální svět  
P (9. ročník): ekologie 
VV (9. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením  
VV (9. ročník) : osobní postoj v komunikaci 
ZŽS  (9. ročník): Rodina 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická 
etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:  Ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a  pozorování mediálních sdělení,  interpretace  vztahu  
mediálních  sdělení  a  reality,   stavba  mediálních sdělení,  vnímání  autora  mediálních  sdělení,  
fungování  a  vliv  médií  ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce  v realizačním týmu 

Literární výchova 

výstupy učivo 
 Uceleně reprodukuje přečtený text je 

schopen popsat strukturu a jazyk 
 Tvořivá činnost s literárním textem 

 přednes vhodných literárních textů, 
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literárního díla a vlastními slovy 
interpretovat smysl díla, 

 rozpozná základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora, 

 rozlišuje základní literární pojmy, 
 chápe rozdíl mezi literaturou konzumní a 

hodnotnou, 
 referuje o své četbě a dojmech z ní, 
 je schopen formulovat ústně i písemně 

dojmy z četby, 
 rozpozná základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora, 
 rozlišuje základní druhy a žánry 

v literatuře, 
 uvede základní literární směry a jejich 

významné představitele v české i světové 
literatuře, 

 seznamuje se s kulturou národa, učí se 
vážit si uměleckých děl a jejich úlohy 
v životě, 

 je schopen vcítit se do situace jiných lidí, 
odmítá útlak a hrubé zacházení na 
podkladě odpovídajících literárních textů, 

 má přehled o novinkách v oblasti 
literatury, 

 dle svého zájmu se aktivně zapojuje do 
kulturního dění ve škole (třídě). 

 

 volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, 

 záznam a reprodukce hlavních myšlenek,  

 interpretace literárního textu, 

 dramatizace, vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod k literárním 
textům, 

 způsoby interpretace literárních a jiných 
děl, 

 základy literární teorie a historie, 

 struktura literárního díla (námět a téma 
díla,  

 literární hrdina,  

 kompozice literárního příběhu), 

 jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování, zvukové prostředky poezie: 
rým, rytmus, volný verš), 

 literatura umělecká a věcná (populárně-
naučná, literatura faktu, publicistické 
žánry), 

 literární druhy a žánry- poezie, próza, 
drama, žánry lyrické, epické, dramatické v 
proměnách času, 

 hlavní vývojová období národní a světové 
literatury, typické žánry a jejich 
představitelé. 

 

Přesahy 

D (9. ročník): Moderní doba  
OEV  (9. ročník): Občan 
OEV (9. ročník): Globální svět 
HV (9.ročník): poslechové činnosti 
VV (9. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením  
VV (9. ročník) : osobní postoj v komunikaci   
ZŽS (9. ročník): Rodina 
ZŽS  (9.ročník): Péče o dušení zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika,  sbepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, 
psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  Kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, podpora multikulturality, 
princip sociálního smíru a solidarity. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  
Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení. 

 

5.1.2. ANGLICKÝ JAZYK  
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OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

Do školního roku 2013/2014 povinně volitelný (dokončování v 9. ročníku), v nižších  ročnících je  již 

povinný jako první cizí jazyk. 

     Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
 
    Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat  jazykem  bariéry  a  přispívá  tak  ke  zvýšení 
mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním 
uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné 
kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a 
tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
 
   V mladším školním věku nelze ještě utvářet systém gramatických kategorií, přesto je nutné 
rozvíjet počátky teoretického uvažování, schopnost logického zpracování učiva.  
Pro počátky v anglickém jazyku je primární ústní komunikace, nácvik poslechu 
s porozuměním a ústní projev v přirozených řečových situacích. Soustavná pozornost je 
věnována zvukové stránce jazyka. Žáci si osvojují celé fráze převážně imitačně intuitivním 
způsobem a postupně se je učí obměňovat. V hodinách se využívají činnostní metody, které 
přináší vyšší efektivitu. Součástí výuky jsou i hry, které jsou přirozeným zdrojem aktivity a 
tvořivosti. 
 
     Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání. 
Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2/podle Společného evropského 
refer. rámce pro jazyky. 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 
     Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí, je 
využito zejména strategií, které mají žákům umožnit rozvinout kompetence k učení, 
pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život, 
propojovat probraná témata a jazykové jevy, samostatně vyhledávat nástroje k 
odstraňování problémů při komunikaci v němčině.  
 

Kompetence k učení: 

 Žák si vytváří základní návyky a postupy ve výuce cizímu jazyku, učí se poznávat 
vlastní učební styl, 
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 přiměřeně věku a obsahu učiva si zvyká na užívání jazykové terminologie, 
 učí se samostatně rozhodovat, 
 začíná si uvědomovat význam znalosti cizího jazyka a seznamuje se s předpokladem 

celoživotního rozvoje v této oblasti. 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 Přiměřeně k věku a obsahu učiva se žák učí samostatnosti, rozvíjí vlastní úsudek, 
 učí se vyhledávat informace potřebné k řešení úkolů a problémů, to vše pod 

vedením učitele. 
 

Kompetence komunikativní: 
 Na základě přiměřených jazykových znalostí se žák postupně učí formulovat své 

myšlenky, komunikovat především ústně na principu nápodoby a pamětného učení, 
osvojuje si základní schopnost písemného vyjadřování v cizím jazyce, 

 učí se naslouchat a rozumět dialogu druhých osob, cvičí se v technice rozhovoru 
v cizím jazyce. 
 

Kompetence sociální a personální: 
 Žák se učí spolupracovat ve dvojici a ve skupině, osvojuje si skupinové role a 

přejímá dílčí odpovědnost za výsledky práce skupiny, 
 porovnáváním vlastního výkonu se členy skupiny si vytváří reálnou 

představu o sobě a o svých schopnostech. 
 

Kompetence občanské: 
 Žák se učí respektovat postavení dospělého i pozici žáka, učí se dodržovat 

normy soužití v malé skupině, 
 seznamuje se s reáliemi anglicky mluvících zemí, nahlíží do jejich historie a 

poznává vybrané jevy ze života tamějších lidí a jejich tradic. 
 

Kompetence pracovní: 
 Žák si osvojuje skutečnost, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytným 

prostředkem pro pracovní a lidské dorozumění a je základním 
předpokladem budoucího osobního a profesního uplatnění v životě. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník   3 4 5 6 7 8 9 
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Dotace   3 3 3 3 3 3 3 

Typ 
předmětu 

  
povinný 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný 

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU 

 

3. ROČNÍK, DOTACE 3 HODINY, POVINNÝ CIZÍ JAZYK 

 

Hello, Good morning, My school bag 

výstupy učivo 
 Vyslovuje správně v přiměřeném rozsahu 

slovní zásoby, 
 rozumí přiměřeně pokynům a 

požadavkům učitele, 
 umí pozdravit, představit se a rozloučit 

se, 
 umí oslovit učitele,  
 umí pojmenovat části dne, 
 požádá a poděkuje,  
 určuje školní potřeby, 
 vyjádří svoji národnost,  
 reaguje na základní pokyny učitele. 

 Pozdravy, 

 představení se, 

 reakce na pokyny: 
o Stand up.  
o Sit down. 
o Open/close  your book.  
o Listen,  
o Look.  
o Come here. 

 národnost, 

 školní potřeby. 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA : Mezilidské vztahy 

Colours, 
 Numbers,  

My classroom 

výstupy učivo 
 Rozumí přiměřeně pokynům a 

požadavkům učitele, 
 umí pojmenovat barvy, 
 udá barvu předmětu, 
 umí počítat do šesti,  
 zeptá se na množství, 
 umí pojmenovat předměty ve třídě. 

 

 Slovní zásoba: 
o Colours, 
o numbers 1 - 6, 
o classroom, 

 Mluvní aktivity: 
o Otázka -  What colour? 
o reakce na otázku, 
o This …is… 
o How many? – otázka a reakce na 

otázku 
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o This is a desk … 

Přesahy 
VV (3. ročník): výtvarné osvojování věcí 
ČJ (3. ročník): komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

How old are you?  
Halloween 

výstupy učivo 
 Umí počítat do dvanácti, 
 zeptá se na věk, 
 udá svůj věk, 
 umí si ověřit jméno, 
 vyjádří souhlas a nesouhlas. 

 Slovní zásoba: 
o Numbers 7 – 12, 
o Girl, boy, ghost, witch, … 

 Mluvní aktivity: 
o Krátké odpovědi – Yes, I am, No, 

I´m not. 
o Otázka How old are you? 
o Put it on… 
o Three and five is eight. 

 Reakce na pokyny: 
o  Look at me. 

Přesahy 
VV (3. ročník): výtvarné osvojování věcí 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Práce v realizačním týmu 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, 

What is it? What time is it? 
Who is this? 

Is it big? 

výstupy učivo 
 Umí se zeptat na neznámou věc, 
 požádá o předvedení určité věci, 
 umí určovat celé hodiny ve 

dvanáctihodinovém režimu, 
 zeptá se na čas, 
 umí představit svoji rodinu 
 umí vyjádřit velikost a sílu předmětu. 

 Témata: 
o Time, 
o Family 
o Přídavná jména označující velikost 

a délku. 

 Slovní zásoba: 
o Neurčitý větný člen – jeho zařazení 

před souhláskou a samohláskou, 
určitý větný člen, 

o Clock, watch 
o Family – mum, dad, brother, sister, 

baby, name. 
o Označení velikosti a délky – big 

small, short, long 
o Části místnosti door, window 

 Mluvní aktivity: 
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o Otázka What is it? Odpovědi na 
otázku, 

o What time is it? 
o Odpovědi na otázku – It´s one 

o´clock. 
o He/she is.  
o Zkrácené tvary he is = he´s, she is = 

she´s, 
o She/he is eight. 
o Reakce na otázku Is it big? – Yes, it 

is. 
o Popis velikosti předmětu – This 

bag is big… 

 Reakce na pokyny: 
o Show me… 
o Look at… 

 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): skladba 
ČJ (4. Ročník): přídavná jména 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Christmas 
My toys 

výstupy učivo 
 Umí tvořit množné číslo podstatných 

jmen koncovkou  - s, 
 S pomocí učitele napíše přání k Vánocům 

a novému roku, 
 Umí pojmenovat některé dětské hračky, 
 Reaguje na pokyny při hře s míčem. 

 Témata: 
o Christmas 
o Toys. 

 Slovní zásoba: 
o Související s Vánocemi (tree, star, 

bell, present, candle, sweets. 
Shristmas), 

o Související s dětskými hračkami 
(car, brick, teddy bear, doll, ball, 
train). 

 Mluvní aktivity: 
o Přání We wish you.. 
o Píseň – We wish you a Merry 

Christmas 

 Reakce na pokyny: 
o Take, catch, throw, kick. 

 Psaní: 
o Přání k Vánocům a novému roku. 

 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): komunikační a slohová výchova  
VV (3. ročník): tematické práce 
TV (3.ročník): míčové hry 
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PRV (2.ročník): Lidové tradice 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy 

Where is?  
Clothing 

výstupy učivo 
 Umí se zeptat na umístění předmětu, 
 udá polohu předmětu pomocí předložek 

in, on, 
 Umí popsat oblečení svoje i jiných osob. 

 Témata: 
o Umístění předmětu 
o Clothing 

 Slovní zásoba: 
o Předložky – in, on,  
o Příslovce right, wrong, 
o Některé druhy oblečení (shirt, T-

shirt, sweatshirt…) 

 Mluvní aktivity: 
o Tvoření otázky Where is…? 
o Popis oblečení – I am wearing…, 

He is wearing…, 
o Odpovědi na otázku Are you 

wearing…? 

Přesahy 
PRV (3. ročník): člověk a jeho zdraví 
ČJ (3. ročník): slovní druhy – předložky, 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

My head,  
My body 

výstupy učivo 
 Umí určit a popsat části hlavy, 
 vyjádří vlastnictví – I have got, 
 umí popsat části těla. 

 Témata: 
o Head, 
o Body. 

 Slovní zásoba: 
o Základní části hlavy (eye, ear, nose, 

mouth, hair), 
o základní části lidského těla. 

 Mluvní aktivity: 
o I have got…, 
o My eyes are …, 
o That´s my head. 

 Reakce na pokyny: 
o Touch your …, 
o Show me your … 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): Komunikační a slohová výchova 
PRV (3. ročník): Člověk a jeho zdraví 
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Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA : Lidské vztahy 

My jeans,  
My week 

výstupy učivo 
 Umí vyjádřit vlastnost společnou pro více 

věcí – These … are … 
 umí vyjmenovat dny v týdnu, 
 pojmenuje druhy sportovních her,  
 vyjádří vlastní dovednost hrát hru 
 základní gramatické znalosti si osvojuje 

nápodobou a především pamětným 
učením, zatím však bez znalosti 
gramatického systému, 

 získává pozitivní vztah k běžným životním 
událostem (koníčky, aktivity). 
 

 Slovní zásoba: 
o Oblečení užívané v množném čísle 

(jeans, schoes, socks…), 
o názvy dnů v týdnu 
o názvy některých sportů. 

 Mluvní aktivity: 
o These jeans are … 
o She/he is wearing… 
o in the morning 
o in the evening, 
o on Monday 
o I can play, I play… 

 Reakce na pokyny: 
o Get up, 
o Go to … 
o Put on… 
o Také off … 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): Komunikační a slohová výchova 
PRV (3. ročník): Člověk a jeho zdraví 
TV (3.ročník): Sporty, sportovní hry 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Shopping,  
Fruit,  

Vegetables 

výstupy učivo 
 Umí pojmenovat základní potraviny, 
 vyjádří libost a nelibost, 
 umí pojmenovat běžné ovoce, 
 popíše pracovní postup při přípravě 

salátu, 
 umí pojmenovat běžné druhy zeleniny, 
 ptá se na jednu z možností pomocí or,  
 sestaví zdravý jídelníček. 

• Slovní zásoba: 
o Základní potraviny, nápoje, 
o běžné druhy ovoce, 
o běžné druhy zeleniny, 

• Mluvní aktivity: 
o I like …, I don´t like …, 
o I need … 
o otázka, množné číslo: What are 

these? 
o tvoření otázky na možnost pomocí 

or. 
• Reakce na pokyny: 

o Let´s go (shopping), 
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o Let´s make a (fruit salad) 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): Komunikační a slohová výchova 
PRV (3. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

My pet,  
Moje schopnosti a dovednosti 

výstupy učivo 
 Umí popsat své domácí zvířátko, 
 připodobní pohybovou dovednost pomocí 

like, 
 vyjádří, co umí pomocí věty se slovesem 

can, 
 vyjádří právě probíhající činnost. 

• Slovní zásoba: 
o Nejznámější domácí zvířata, 
o popis domácího zvířete, 
o užití koncovky –ing pro právě 

probíhající činnost 
• Mluvní aktivity: 

o I can …(fly, swim…), 
o I can sit like a …(cat) 
o I am writing, reading… 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): Komunikační a slohová výchova 
PRV (3. ročník): Živá příroda 
TV (3.ročník): Sporty, sportovní hry 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA : Lidské vztahy 

My house,  
My school 

výstupy učivo 

 Umí popsat svůj domov, 
 umí hovořit o právě probíhajících domácích 

činnostech, 
 popíše svoji školu,  
 vytvoří vlastní projekt, ve kterém představí 

svoji školu. 

 Slovní zásoba: 
o Další členové domácnosti 

(grandma, grandpa, baby boy, 
baby girl), 

o názvy některých místností 
v domě, ve škole, 

 Mluvní aktivity: 
o She is cooking, watching TV,… 
o This is me. 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): Komunikační a slohová výchova 
PRV (3. ročník): Moje obec, můj domov 
TV (3.ročník): Sporty, sportovní hry 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

The alphabet,  
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Opakování, hry 

výstupy učivo 
 Umí vyjmenovat anglickou abecedu, 
 hláskuje své jméno a příjmení, 
 zapíše hláskovaná slova, 
 umí anglicky pojmenovat předměty na 

obrázcích, 
 umí správně reagovat na pokyny, 
 umí odpovídat na otázky, 
 rozumí slyšenému, 
 při hře komunikuje v angličtině. 

 Slovní zásoba: 
o Nácvik anglické abecedy, 

 Mluvní aktivity: 
o Spell it, please,  
o Can you spell it. 

Přesahy 
ČJ (3. ročník): Komunikační a slohová výchova 
PRV (3. ročník): Člověk a jeho zdraví 
TV (3.ročník): Sporty, sportovní hry 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA : Lidské vztahy 

 

4. ROČNÍK, DOTACE 3 HODINY, POVINNÝ CIZÍ JAZYK 

Project I.   

výstupy učivo 
 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace. 
 Pozdraví a rozloučí se s dospělým i 

s kamarádem. 
 Pochopí obsah a smysl jednoduché, 

pomalé a pečlivě vyslovované konverzace. 

 

 Introduction - Hello, Who are you? What´s 
your name? Pravidla komunikace 
v běžných každodenních situacích – 
pozdravy, představovaní. 
 

Přesahy 
ČJ (4. ročník) : tvarosloví 
VL (4. ročník): Lidé kolem nás  
HV (4. ročník) : vokální činnosti 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA : Lidské vztahy  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Práce v realizačním týmu 
 

Unit 1 – Getting started 

výstupy učivo 
 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace – pozdraví a rozloučí se 
s dospělým i s kamarádem. 

 Pochopí obsah a smysl jednoduché, 
pomalé a pečlivě vyslovované konverzace. 

 In the classroom – přítomný čas prostý – 
zápor – don´t. 

 Pokyny – Incructions 

 a/an 

 Číslovky 1 – 100, 

 What´s this? It´s a book. 
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 Aktivně se zapojí do jednoduché 
konverzace - poskytne požadovanou 
informaci, porozumí známým slovům 
v poslechu. 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 
konverzace – rozumí jednoduchým 
pokynům a adekvátně na ně reaguje. 

 Množné číslo – plurals – 
pravidelné/nepravidelné 

 Jména 

 This is a yellow pencil. 

 There is / there are. 

 Abeceda 

 Mn.č. - There are two boys. 

Přesahy  
VI (5. ročník): Místo, kde žijeme  
VI (5. ročník): Lidé kolem nás 
VV (5. ročník): výtvarné osvojování věcí 
Pč  (5. ročník): Práce s drobným materiálem 

Průřezová témata 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Práce v realizačním týmu 
 

Unit 2 – Friends and family  

výstupy učivo 
 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace, poskytne požadovanou 
informaci, vyslovuje a čte foneticky 
správně. 

 Umí v textu vyhledat specifickou 
informaci, zapojí se do jednoduché 
konverzace, umí napsat krátké, 
gramaticky správné texty, správně 
vyslovuje, čte se správnou výslovností, 
rozumí známým slovům, výrazům a 
jednoduchým větám. 

 Umí odpovědět na otázky v textu, 
vyslovuje a čte foneticky správně. 

 Umí napsat krátké gramaticky správné 
věty, rozumí jejich významu. 

 Countries – Where are you from? 

 Sloveso - to be (otázka, zápor) 

 Přátelé a rodina – základní gramatické 
struktury – členové rodiny, 

 Přivlastňovací zájmena (my), přivlastňování 
(Maria´s dog) 

 Dny v týdnu 

 Anglická adresa 

Přesahy 

VL (4. ročník): Lidé kolem nás 
M (1. ročník) matematické představy, počítání do 20 
PRV (3. Ročník) neživá příroda, Věci kolem nás 
ČJ (4.ročník): pravopis 
HV (4.ročník): vokální činnost 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

Unit 3 – My World  

výstupy učivo 
 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace, pozdraví a rozloučí se 
s dospělým i kamarádem. 

• Technologie ve volném čase (mobile, 

PC) 

• Sloveso to have (otázka/zápor) 
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 Pochopí obsah a smysl jednoduché, 
pomalé a pečlivě vyslovované konverzace, 
poskytne požadovanou informaci. 

 Rozumí jednoduchým pokynům a 
adekvátně na ně reaguje. 

 Umí napsat gramaticky správný text. 

• Přídavná jména (barvy, velikosti) 

• Pets – domácí mazlíčci + popis, 

vyprávění o domácím zvířátku. 

• Škola – My school – rozvrh, předměty, 

mimoškolní aktivity. 

• Britský systém školství. 

Přesahy 

VL ( 4. ročník): Lidé kolem nás 
VL (3.ročník): Věci kolem nás 
VL (5. ročník): Věda a technika 
VV (4. ročník): výtvarné osvojování věcí 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace 

 

5. ROČNÍK, DOTACE 3 HODINY, POVINNÝ CIZÍ JAZYK 

 

Unit 4 - Time 

výstupy učivo 
 Umí se zeptat na to, kolik je hodin. 
 Umí říci přesný čas (na minuty) a oddělit 

dopolední čas od odpoledního. 
 Dokáže stručně popsat svůj den, a to 

v rámci dané slovní zásoby. 
 V rozhovoru začíná používat přítomný čas 

prostý, a to jak v oznamovacích větách, 
tak i jako otázku či krátkou odpověď. 

 Hovoří o svém volném čase. 
 Poslouchá jednoduché konverzace a 

postupně se do nich zapojuje.  
 Umí napsat jednoduché, gramaticky 

správné texty. 
 

 Dotaz na čas – Jaký je čas 

 Můj den 

 Gramatika – přítomný čas prostý, otázka a 
krátká odpověď. 

 Můj volný čas. 

 Gramatika – užití přítomného času 
prostého ve třetí osobě. 

Přesahy 
VI (5. ročník): Lidé kolem nás 
VV(5. ročník): výtvarné osvojování věcí 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Psychohygiena 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Podpora multikulturality 

Unit 5 - Places 

výstupy učivo 
 Zapojí se do jednoduché konverzace,  Volný čas a záliby - základní gramatické 

struktury, 
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 umí vyhledat v textu specifické informace a 
odpovědět na otázky.  

 vyžádá si službu 
 umí napsat jednoduché, gramaticky správné 

texty, 
 za pomoci her a různorodých jazykových 

úkolů si fixuje pozitivní vztah a zážitky 
z jazykové výuky. 

 Domov - základní gramatické struktury.   

 Ve městě - základní gramatické struktury, 

 Volný čas - základní gramatické struktury, 
slovosled, vyžádání služby, 

 Domov, ve městě. 

Přesahy 

VI (5. ročník): Místo, kde žijeme  
VI (5. ročník): Lidé kolem nás 
VV(5. ročník): výtvarné osvojování věcí 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Psychohygiena 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Podpora multikulturality 

Unit 6 - People 

výstupy  
 Zapojí se do jednoduché konverzace, podá 

potřebné informace;  
 vyhledá specifické informace v textu a 

zodpoví otázky. Umí v textu vyhledat 
specifické informace a zodpovědět otázky; 
rozumí jednoduchým větám. 

 zapojí se do jednoduché konverzace, 
vyhledav textu specifickou informaci a 
zodpoví otázky. 

 rozumí jednoduchým větám, 
 umí požádat o pomoc, vyhledá v textu 

specifické informace a odpoví na otázky, 
 napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení 
o sobě, rodině, činnostech a událostech z 
oblasti svých zájmů a každodenního 
života. 
 

 Rodina; základní gramatické struktury, 

 Domov; základní gramatické struktury, 

 Nákupy, oblečení; základní gramatické 
struktury, základní vztahy (kolik). 

přesahy 
VI (5. ročník): Lidé kolem nás 
PČ (5. ročník): Práce s drobným materiálem  
PČ (5. ročník): Práce s textiliemi 
PČ (5. ročník): Pravidla stolování a prostírání 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy  
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:  Občanská společnost a škola  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, lidské vztahy 

Culture pages 

výstupy učivo 
 Zapojí se do jednoduché konverzace, 
 umí pozdravit, 
 rozumí známým slovům a větám, 

 pozdravy, 

 škola, 
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 domov, 

 zeměpisné údaje 

Přesahy 
Či (5. ročník): komunikační a slohová výchova 
Či (5. ročník): čtení a literární výchova  
VI (5. ročník): Místo, kde žijeme 
VI (5. ročník): Lidé kolem nás  
VI (5. ročník): Lidé a čas 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa svět nás zajímá, Objevujeme 
Evropu a svět, Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Etnický původ, Princip sociálního smíru a solidarity 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

6. ROČNÍK, DOTACE 3 HODINY, POVINNÝ CIZÍ JAZYK 

 

Project 2 - Introduction 

výstupy učivo 
 Dorozumí se v běžných každodenních 

situacích, 
 umí napsat krátké, gramaticky správné 

texty, 
 vyplní osobní údaje do formuláře, 
 dorozumí se v běžných situacích. 

 Pozdravy, 

 Škola, 

 slovní zásoba,  

 formuláře 

Přesahy 
VI (5. ročník): Lidé kolem nás 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Unit 1 – My life 

výstupy učivo 
 Požádá o službu, pochopí jednoduchý text 

z učebnice,  
 rozumí jednoduchému projevu a 

konverzaci, 
 dorozumí se v běžných každodenních 

situacích, 
 pochopí jednoduchý text z učebnice, 

rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované 
řeči, 

 píše jednoduché, gramaticky správné věty. 
 správně vyslovuje. 

 Rodina,  

 nákupy, 

 slovní zásoba. 

 životní styl, 

  gramatické struktury, 

 volný čas a záliby. 

Přesahy 
VI (5. ročník): Lidé kolem nás 
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Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Unit 1 - Animals 

výstupy učivo 
 Píše jednoduché, gramaticky správné věty. 
 pochopí jednoduchý text z učebnice. 
 píše krátké, jednoduché, gramaticky 

správné texty. 
  plynule čte přiměřeně dlouhé texty. 
 rozumí jednoduchým textům z učebnice. 
 dorozumí se v běžných každodenních 

situacích. 
  Rozumí autentickému materiálu, 
 správně vyslovuje. 

 Živočichové 

Přesahy 
P (6. ročník): biologie živočichů  
Tv (6. ročník) : Pohyb a zdraví  
TV(6. ročník): Oslabení podpůrně pohybového systému  
TV(6. ročník): Oslabení vnitřních orgánů 
PČ (6. ročník): Chovatelství 
DN (6. ročník) : Aktivity v domácnosti 

Průřezová témata 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k životnímu prostředí 

Unit 3 – Doctor, doctor 

výstupy učivo 
 Dorozumí se v běžných každodenních 

situacích;  
 vyžádá si potřebné informace; 
  píše krátké, jednoduché, gramaticky 

správné texty;  
 rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované 

řeči. 

 Zdravotní péče; 

  gramatické struktury. 

Přesahy 
D (6. ročník): Člověk a dějiny 
P (6. ročník): biologie živočichů 
ZŽS (6. ročník): Osobní bezpečí a péče o zdraví  
ZŽS (6. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (6. ročník): Prevence zneužívání návykových látek 
TV(6. ročník): Základní zdravotní oslabení jejich příčiny a důsledky  
TV(6. ročník): Oslabení podpůrně pohybového systému 
TV(6. ročník): Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV 
 PČ (6. ročník) : Léčivé rostliny 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

Unit 4 - Food 

výstupy učivo 
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 Dorozumí se v běžných každodenních 
situacích; 

 rozumí jednoduchým textům z učebnice;  
 rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované 

konverzaci. 

 Stravovací návyky;  

 gramatické struktury;  

 slovní zásoba. 
 

Přesahy 

ZŽS (6. ročník): Zdravá výživa 
TV (6. ročník): Základní zdravotní oslabení jejich příčiny a důsledky 

Průřezová témata 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH :  
Evropa a svět nás zajímá 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

7. ROČNÍK, DOTACE 3 HODINY, POVINNÝ CIZÍ JAZYK 

 

Unit 5 – Do you know 

výstupy učivo 
 Dorozumí se v běžných každodenních 

situacích; 
  rozumí jednoduchým textům z učebnice, 
 píše krátké, gramaticky správné texty, 
 rozumí autentickému materiálu. 

 Příroda;  

 gramatické struktury,  

 slovní zásoba.  
 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
 

Unit 6 - My hobby 

výstupy učivo 
 Dorozumí se v běžných každodenních 

situacích; 
  rozumí jednoduchým textům z učebnice, 
 píše krátké, gramaticky správné texty, 
 rozumí autentickému materiálu. 

 Volný čas a záliby;  

 gramatické struktury.  

Přesahy 
Z (7. ročník): zeměpis světadílů 

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Culture pages 

výstupy učivo 
 Žáci rozumí textům,  
 dokáží odpovídat na otázky, případně 

doplňovat informace z textu. 

 Rok v Británii - narozeniny, svátky, 
slavnosti, 

 zvířata. 

 národní zdravotní péče, služby, pojištění, 

 jídlo. 
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 Spojené státy americké,  

 zábava. 

Přesahy 

OEV (7. ročník): Svět kolem nás 
OEV (7. ročník): Přírodní a kulturní bohatství  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
Z (7. ročník): zeměpis světadílů  
ZŽS (7. ročník): Zdravá výživa  
ZŽS (7. ročník): Zdraví 
ZŽS (7. ročník): Rodina 

Průřezová témata 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 
Objevujeme Evropu a svět 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 3 HODINY, POVINNÝ CIZÍ JAZYK 

 

Project 3 – Unit 1 – Home and away 

výstupy učivo 
 Umí využívat dvoujazyčný slovník, 
 rozumí autentickému materiálu, 
 rozumí jednoduchým textům z učebnice, 
 dorozumí se v běžných každodenních 

situacích, 
 rozumí jednoduchému textu z učebnice za 

použití vizuálních vodítek, 
 rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované 

řeči;  
 dorozumí se v běžných každodenních 

situacích, 
  píše krátké, gramaticky správné texty. 

 Způsob života, domov;  

 gramatické struktury. 

 setkávání s lidmi; 

 požádání, 

 volný čas - gramatické struktury 

  slovní zásoba, 

 Rodina - slovní zásoba. 

Přesahy 
OEV (7. ročník): Svět kolem nás  
OEV (7. ročník): Život mezi lidmi  
Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie  
Z (7. ročník): zeměpis světadílů  
ZŽS (7. ročník): Zdraví  
ZŽS (7. ročník): Rodina 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí, Komunikace 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Objevujeme Evropu 
 a svět 

Unit 2 – Having fun! 
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výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchému textu z učebnice, 
 za použití vizuálních vodítek dorozumí se 

v každodenních situacích, 
 umí napsat gramaticky správné krátké 

texty. 

 Sport, 

 gramatické struktury, 

  slovní zásoba, 

 způsob života. 

Přesahy 
ZŽS (8. ročník): Osobní bezpečí  
ZŽS (8. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (8. ročník): Člověk ve zdraví a nemoci 
ZŽS (8. ročník): Rodina 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a 
sebepojetí, Psychohygiena, Mezilidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Extension and revision 1 

výstupy učivo 
 Rozumí textu z učebnice;  
 umí psát jednoduché, gramaticky správné 

věty;  
 rozumí jednoduché, zřetelně vyslovované 

řeči. 

 Společenské a kulturní prostředí 
anglicky mluvících zemí. 

Přesahy 
TV (8. ročník) : Pohyb a zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

Unit 3 – Tomorrow´s World 

výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchému textu z učebnice za 

použití vizuálních vodítek; 
 dorozumí se v běžných každodenních 

situacích, 
 umí napsat krátké, gramaticky správné 

texty; 
 rozumí textu z učebnice; rozumí 

jednoduché, zřetelně vyslovované řeči. 

 Člověk a společnost; gramatické struktury, 

 volný čas;  

 reakce na podnět. 

 gramatické struktury: will pro 

rozhodnutí. 

Přesahy 

OEV (8. ročník): Člověk v sociálních vztazích  
OEV (8. ročník): Psychické procesy a stavy 
Z (8. ročník): životní prostředí 
Z (8. ročník): globální problémy světa 
 KCj (8. ročník) : Anglický jazyk 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace 
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Unit 4 – What was happening? 

výstupy učivo 
 Rozumí textu z učebnice;  
 umí vést jednoduchou konverzaci o 

různých situacích, 
 rozumí jednoduchému textu z učebnice za 

použití vizuálních vodítek, 
 dorozumí se v běžných každodenních 

situacích, 
 rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované 

řeči; 
 umí napsat jednoduché, gramaticky 

správné věty. 

 Gramatické struktury -  slovní zásoba, 

 reakce na podněty, 

 příroda - gramatické struktury, slovní 
zásoba. 

Přesahy 
Z (8. ročník): životní prostředí 
Z (8. ročník): globální problémy světa 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, komunikace 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět 

9. ROČNÍK, DOTACE 3 HODINY, POVINNÝ CIZÍ JAZYK 

 

Extension and revision 2 

výstupy učivo 
 Plynule čte přiměřeně dlouhé texty; 
 správně vyslovuje;  
 píše gramaticky správně krátké texty. 

 Společenské a kulturní prostředí 

anglicky mluvících zemí. 

Přesahy 

Vžs (9. ročník): Osobní bezpečí 

Pč (9. ročník): Mobilní telefon, funkce a využití 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

Unit 5 - London 

výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchému textu z učebnice za 

použití vizuálních vodítek;  
 rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované 

řeči., 

 Cross Curricular Geography 

 Cestování; gramatické struktury. 

 Reakce na podněty;  

 Omluvy, 
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 dorozumí se v běžných každodenních 
situacích, 

 Píše gramaticky správně krátké texty; 
rozumí textům v učebnici;  

 rozumí jednoduché, pečlivě 
              vyslovované řeči. 

 vyžádání informace, gramatické 
struktury, 

 Cross Curricular History Člověk  
a společnost 

Přesahy 
D (9. ročník): Moderní doba 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí, komunikace 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 
Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět  
ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA:  Lidské  aktivity  a  problémy  životního prostředí 

Unit 6 – The big screen 

výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchému textu z  učebnice 

za použití vizuálních vodítek, 
 dorozumí se v běžných každodenních 

situacích, 
 gramatické struktury. 

 Gramatické struktury. 

 Reaguje na podněty, 

 omluvy, 

 gramatické struktury. 

 Volný čas -  slovní zásoba. 

Přesahy 

ZŹS (9. ročník): Osobní bezpečí 
Pč (9. ročník): Elektronika a automatizace 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Komunikace  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

Extension and revision 3 

výstupy učivo 
 Umí napsat krátké, gramaticky správné 

texty;  
 rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované 

řeči 

 Cestování 

Přesahy 
D (9. ročník): Moderní doba 

Průřezová témata 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Podpora multikulturality, 
Princip sociálního smíru a solidarity 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Fungování a vliv médií ve společnosti 

Unit 7 - Problems 

výstupy učivo 

 Umí vytvořit jednoduché rozhovory 
týkající se školních situací 

 Rozumí jednoduchému textu z učebnice. 

 Škola; gramatické struktury. 
 

 

 Rodina a zdraví; gramatické struktury 
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 Dorozumí se v běžných každodenních 
situacích. 

Přesahy 

ZŽS (9. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (9. ročník): Péče o duševní zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, komunikace 

Unit 8 – Don´t believeit 

výstupy učivo 

 Rozumí textu z učebnice, 
 rozumí jednoduchému textu 

z učebnice za použití vizuálních vodítek. 
  umí napsat jednoduché, gramaticky 

správné věty 

 Cestování, slovní zásoba, 

 reakce na podněty, 

 gramatické struktury 

Přesahy 

HV (9. ročník): poslechové činnosti 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Psychohygiena, mezilidské vztahy, komunikace 

Extension 4 

výstupy učivo 

 Umí napsat krátké, gramaticky správné 
texty;  

 rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované 
řeči 

 Společenské a kulturní prostředí anglicky 
mluvících zemí. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Literární výchova  
ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Princip sociálního smíru a solidarity 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Fungování 
a vliv médií ve společnosti 

 

 

5.1.3. NĚMECKÝ JAZYK  

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

 

     Německý jazyk je vyučován v sedmém až devátém ročníku jako druhý cizí jazyk. Jeho 
obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících 
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tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání.     
   
     Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, 
ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních 
dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu.  
 
      Výuka probíhá v jedné až dvou skupinách vytvořené ze žáků celého ročníku podle jejich 
zájmu. Ve výuce jsou využívány interaktivní prvky, včetně interaktivních učebnic. 
 
 

CÍL PŘEDMĚTU 

 

     Cílem předmětu Německý jazyk je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných 
konverzačních frází, na  jednoduchých  textech  budovat  čtenářské  dovednosti  a  na  nich 
schopnost psát. Postupně pracují žáci i s autentickými texty. V souvislosti  
s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují a reáliemi německy 
mluvících zemí. 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 
     Ve vyučovacím předmětu německý jazyk pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí, je 
využito zejména strategií, které mají žákům umožnit rozvinout kompetence k učení, 
pochopit důležitost schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život, 
propojovat probraná témata a jazykové jevy, samostatně vyhledávat nástroje  
k odstraňování problémů při komunikaci v němčině.  
 
 
Kompetence k řešení problémů 

 Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, 
 nebát se mluvit německy s cizím člověkem, 
 naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba.  

 
Kompetence komunikativní 

 Porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce, umět zformulovat 
jednoduché myšlenky německy, 

 rozumět promluvě i přiměřenému textu v německém jazyce, 
 využívat dovednosti osvojené v německém jazyce k navázání kontaktu či vztahu.  

 
Kompetence sociální a personální 

 V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu,  
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 dodržovat ve francouzsky mluvícím prostředí zásady slušného chování, 
 spolupracovat ve francouzsky hovořící skupině na jednoduchém úkolu.  

 
Kompetence občanské 

 Získat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je se zvyky 
našimi,  

 umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se německy mluvících 

zemí a České republiky. 
 
Kompetence pracovní 

 Samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem, 
 využívat německého jazyka k získávání informací z různých oblastí. 
 vést žáky ke správnému požívání studijních materiálů a jazykových příruček  

pro samostatné studium. 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
Osobnostní a sociální rozvoj 

 Rozvoj schopností poznávání  
 Sebepoznání a sebepojetí  
 Seberegulace a sebeorganizace  
 Psychohygiena  
 Kreativita  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Kooperace a kompetice  
 Morální rozvoj  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

 
Výchova demokratického občana 

 Občanská společnost a škola  
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané  

 
Multikulturní výchova 

 Kulturní diference 
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 Lidské vztahy  
 Multikulturalita  

 
Mediální výchova 

 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace       2 2 2 

Typ 
předmětu 

      
  druhý CJ   druhý CJ   druhý CJ 

 

7. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, DRUHÝ CIZÍ JAZYK 

 

Poslech s porozuměním 

výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchým pokynům a 

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

 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 

 Slovní zásoba: 
o číslovky 0 – 20,  
o barvy,  
o abeceda, 
o pozdravy a rozloučení, 
o jazykolamy, jména,  
o dny v týdnu, 
o časové údaje, 
o školní předměty a škola, 
o členové rodiny, 
o popis kamaráda,  

 odpovědi na jednoduché otázky, 
 poslech a porozumění krátkým textům 

týkajících se témat: 
o moje rodina,  
o čas, dny v týdnu, 
o škola a školní předměty 

Přesahy 
OEV(6. – 9. ročník): Rodina 
OEV(6. – 9. ročník): Škola 
Či (6. ročník) : Jazyková výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH : Evropa a svět nás zajímá 

Mluvení 

výstupy učivo 
 zapojí se do jednoduchých rozhovorů, 
 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat, 

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

 popíše rodinnou fotografii, 
 popíše jednoduše své kamarády, 
 vypráví krátký příběh podle obrázků 
 představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde 

bydlí, co dělá, vlastní a umí, 
 vyjádří libost a nelibost, 
 vyjádří, co rád dělá, 
 hovoří o svých koníčcích, popíše koníčky 

svých kamarádů 
 představí členy své rodiny a kamarády, 

uvede jejich věk a povolání, 
 popíše činnosti během týdne, 
 domluví si telefonicky odpolední 

program, odmítne navržený program, 
 sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní a umí, 
 sdělí konkrétní informaci nebo se na ni 

zeptá, 
 jednoduše popíše věci, osoby a zvířata, 
 posoudí správnost, 
 přikáže někomu něco, 
 pojmenuje předměty, školní potřeby, 
 zeptá se na školní předměty,  
 použije základní zdvořilostní obraty (např. 

oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování). 

 Hláskování 

 pozdrav, rozloučení, 

 zjištění telefonního čísla, 

 mezinárodní slova 

 představení členů své rodiny, 

 popis rodinné fotografie, 

 vyprávění krátkého příběhu podle 
obrázků, 

 tvoření otázek zjišťující časové údaje, kdy 
někdo přijde, 

 jednoduchý popis kamaráda, 

 vyjádření libosti a nelibosti – co 
mám/nemám rád, 

 vyjádření, co rád / nerad dělá 

 moje koníčky, koníčky mých kamarádů, 

 můj odpolední program, 

 činnosti během týdne, 

Přesahy 
OEV(6. – 9. ročník): Rodina 
OEV(6. – 9. ročník): Škola 
Či (6. ročník) : Jazyková výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 

Gramatika a reálie 

výstupy učivo 
 Umí pozdravit, zná názvy některých 

německých měst, jména chlapců a dívek, 
 Naučí se abecedu a hláskuje slova, 

 pozdravy v německy mluvících zemích, 
německá města a osobnosti, chlapecká a 
dívčí jména, zvířecí jména, 
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 používá časování pravidelných sloves 
v přítomném čase a sloveso být, 

 umí použít zápor, 
 dodržuje slovosled věty oznamovací, W-

otázek a zjišťovacích otázek, 
 seznámí se s některými reáliemi německy 

mluvících zemí, 
 správně používá sloveso mögen 

v jednotném čísle, 
 správně používá zájmena můj tvůj, 
 použije přídavné jméno v přísudku, 
 používá vazbu „von“ nebo vazbu 

„Pamelas Mutter“, 
 umí používat předložku um v časových 

údajích, 
 využije fráze s použitím gern – am 

liebsten,  
 užívá nepřímý pořádek slov v oznamovací 

větě, 
 umí použít určitý člen der, die, das, 

a neurčitý člen ein, eine, ein, 
 umí použít zápor kein, 
 používá předložku am v časových údajích. 

 abeceda, hláskování slov, 

 1. a 2. osoba j. č. pravidelných sloves a 
slovesa sein, 

 Slovosled věty oznamovací, 

 Slovosled W-otázek,  

 3.os.mn.č. pravidelných sloves a slovesa 
sein, 

 zápor nicht, 

 Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Tschechien, 

 otázky zjišťovací (ja – nein), 

 3.os.j.č. pravidelných sloves a slovesa 
sein,  

 1. 2, a 3. os.j.č. slovesa mögen, 

 Mein – meine, dein – deine,  

 Přídavné jméno v přísudku, 

 Vazba „von“,  

 Pamelas Mutter, 

 předložka um v časových údajích, 

 gern – am liebsten,  

 nepřímý pořádek slov v oznamovací větě, 

 určitý člen der, die, das, 

 neurčitý člen ein, eine, ein, 

 zápor kein, 

 rozkazovací způsob lexikálně. 

 časování pravidelných sloves 
v přítomném čase, 

 časování slovesa sein,  

 předložka am v časových údajích. 

Přesahy 
Či (6. ročník) : Jazyková výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 

Čtení s porozuměním 

výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům, 
 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům, 
 rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci, 

 rozpozná známá slova a slovní spojení 
(např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje), 

 Čtení témat:  
o Lidé a země,  
o Odkud pocházím, 
o Moje rodina 
o Škola, 

 Čtení krátkých textů s obrázky, 
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 porozumí významu slov, slovních spojení 
a jednoduchých vět, 

 porozumí tématu krátkého textu. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník) : Jazyková výchova 
ČJ (6. ročník) : Literární výchova 
Z (8. ročník): Evropa 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 

Psaní 

výstupy učivo 
 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři, 
 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat, 

 napíše jednoduchý e-mail o sobě, 
 stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení, 
 napíše krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz. 

 Vyplňování formuláře, 

 psaní několika vět o sobě, 

 projekty o rodině a škole, 

 psaní jednoduchého e-mailu o sobě, 

Přesahy 
ČJ (6. ročník) : Jazyková výchova 
ČJ (6. ročník) : Literární výchova 
OEV (6.ročník): Volba povolání 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 
poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

8. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, DRUHÝ CIZÍ JAZYK 

 

Poslech s porozuměním 

výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchým pokynům a 

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

 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, 

 porozumí krátkým textům. 
 

 Poslouchá jednoduchá sdělení týkající se 
témat: 

o Computer 
o Časové a matematické údaje, 
o Cestování  
o Vídeň 
o Roční období, hodiny, dny, 

měsíce, 
o Číslovky do 100, 
o Pozvánka na oslavu, 
o Můj dům, můj pokoj, 
o Moje hobby, 

 Slovní zásoba: 
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o Počítač, příslušenství a co na 
něm děláme, 

o co vlastníme nebo kupujeme, 
o domácí mazlíčci 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (8. ročník): Literární výchova  
Z (8. ročník) : Evropa 
HV (8. ročník): poslechové činnosti 
VV (8. ročník): prostředky pro vyjádření  
VT (8. ročník) : prostředky pro vyjádření  
INF (7. ročník): Zdroje informací 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Mluvení 

výstupy učivo 
 zapojí se do jednoduchých rozhovorů, 
 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat, 

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

 popíše, co kdo dělá na počítači, 
 řekne, že někdo něco má nebo kupuje, 
 sdělí, co kdo fotografuje,  
 hovoří o domácích mazlíčcích, 
 představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde 

bydlí, co dělá, vlastní a umí, 
 představí členy své rodiny a kamarády, 

uvede jejich věk a povolání, 
 sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní a umí, 
 sdělí konkrétní informaci nebo se na ni 

zeptá, 
 popíše, kde se nachází on nebo jeho 

přátelé, 
 zeptá se na přesný čas a odpoví na 

takovou otázku, 
 počítá do sta a provádí základní 

matematické úkony, 
 určí roční období a měsíce, 
 vyjádří cíl cesty, 
 koupí jízdenku, 
 zajistí si ubytování, 
 sdělí údaje o sobě, 

 Telefonování, 

 popis zvířat, 

 užití kein ve větě, 

 pozvánka na oslavu, 

 užití čísel do 100 v mluveném projevu, 

 poskytnutí informací o časových údajích, 

 popis místa, kde jsem,  

 vyjádření cíle cesty, 

 koupení jízdenky, 

 objednání ubytování, 

 údaje o sobě, 

 vysněný pokoj – vyjádření přání, 

 aktivity během roku – vyprávění, 

 popis domu a pokoje, 

 vyprávění o průběhu svého dne, 

 vyprávění o jídelníčku 

 charakteristika denních povinností, 

 vyjádření povinností (co musím), 

 interview, 

 rozhovory při nakupování, 

 časové údaje během dne. 
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 popíše svůj dům a pokoj, 
 hovoří o činnostech během roku 

v jednotlivých ročních obdobích  
a měsících, 

 vyjádří svá přání, 
 vypráví o průběhu svého dne, 
 mluví o svém jídelníčku, 
 předvede rozhovor o nakupování, 
 charakterizuje své povinnosti, 
 pracuje s časovými údaji v průběhu dne, 
 použije základní zdvořilostní obraty (např. 

oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování). 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (8. ročník): Literární výchova  
Z (8. ročník) : Evropa 
HV (8. ročník): poslechové činnosti 
VV (8. ročník): prostředky pro vyjádření  
VT (8. ročník) : prostředky pro vyjádření  
INF (7. ročník): Zdroje informací 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 

Čtení s porozuměním 

výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům, 
 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům, 
 rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci, 

 rozpozná známá slova a slovní spojení 
(např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje), 

 porozumí významu slov, slovních spojení 
a jednoduchých vět, 

 porozumí tématu krátkého textu. 

 Čtení krátkých jednoduchých textů 
s tématy: 

o Computer, 
o Telefonování, 
o Můj domácí mazlíček,  
o Vídeň a cestování, 
o Cestování  - ubytování, 

zakoupení jízdenky, 
o Můj dům, můj pokoj, 
o Můj jídelníček 
o Moje denní povinnosti, 
o Moje záliby během ročních 

období. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (8. ročník): Literární výchova  
Z (8. ročník) : Evropa 
HV (8. ročník): poslechové činnosti 
VV (8. ročník): prostředky pro vyjádření  
VT (8. ročník) : prostředky pro vyjádření  
INF (7. ročník): Zdroje informací 
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Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

Gramatika a reálie 

výstupy učivo 
 Používá sloves haben v přítomném čase, 
 umí vytvořit 4. pád podstatných jmen 

s neurčitým členem, 
 časuje další pravidelná slovesa, 
 používá zápor kein ve 4. pádě, 
 seznamuje se se zajímavostmi Vídně  
  používá předložku in ve 3.pádě, 
 umí určování času, 
 seznamuje se s množným číslem 

některých podstatných jmen, 
 rozliší a používá předložky im, um 

v časových údajích, 
 seznamuje se s názvy evropských zemí, 

EU 
 používá vazbu „ich möchte“, 
 rozliší použití předložky nach (nach 

Kroatien reisen) a in (in die Schweiz 
reisen), 

 seznamuje se s časováním 
nepravidelného slovesa fahren, 

 používá další přivlastňovací zájmena 
(unser, unsere), 

 používá předložky se 3.a4.pádem ve 3. 
pádě j.č. (na otázku Wo?) 

 seznamuje se se 4. pád podst. jmen 
s určitým členem, 

 používá slovesa stehen, hägen, liegen, 
sitzen, 

 seznamuje se se spojením předložky se 
3.a 4.pádem s přivlastňovacími zájmeny a 
zájmenem kein, 

 seznamuje se s časováním sloves s odluč. 
předponami a umí časovat některá 
nepravidelná slovesa v přítomném čase, 

 používá předložky se 3.a4.pádem ve 4. 
pádě (na otázku Wohin?),  

 umí sestavit slovosled ve větě 
oznamovací (opakování), 

 umí vytvořit otázku 
 zná nepřímý pořádek slov ve větě, 
 používá předložku für s podstatnými 

jmény a s osobními zájmeny, 

 Časování slovesa haben, 

 4. pád podstatných jmen s neurčitým 
čelenem, 

 časování dalších pravidelných sloves, 

 zápor kein ve 4. pádě, 

 Vídeň – zajímavosti, 

 předložka in ve 3. pádě, 

 určování času, 

 množné číslo některých podstatných 
jmen, 

 předložky im, um v časových údajích, 

 evropské země, EU 

 vazba „ich möchte“, 

 předložky nach (nach Kroatien reisen) a in 
(in die Schweiz reisen), 

 časování slovesa fahren, 

 další přivlastňovací zájmena (unser, 
unsere), 

 předložky se 3.a4.pádem ve 3. pádě j.č. 
(na otázku Wo?) 

 4. pád podst. jmen s určitým členem, 

 užití sloves stehen, hägen, liegen, sitzen, 

 předložky se 3.a 4.pádem 
s přivlastňovacími zájmeny a zájmenem 
kein, 

 časování sloves s odluč. předponami a 
některých nepravidelných sloves 
v přítomném čase, 

 předložky se 3.a4.pádem ve 4. pádě (na 
otázku Wohin?),  

 slovosled ve větě oznamovací 
(opakování), 

 tvoření otázek, 

 nepřímý pořádek slov ve větě, 

 předložka für s podstatnými jmény a 
s osobními zájmeny, 

 způsobové sloveso müssen, 

 používání číslovek větších než 1000, 

 množné číslo podstatných jmen 

 3. pád podstatných jmen, 

 reálie Salzburg, Mozart, 
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 umí časovat a použít způsobové sloveso 
müssen, 

 seznámí se s používáním číslovek větších 
než 1000, 

 množné číslo podstatných jmen, 
 seznámí se se 3. pádem podstatných 

jmen, 
 seznamuje se se zajímavostmi Salzburgu 

 
 

 opakování gramatiky. 

Přesahy 
NJ  (7. ročník): gramatika 
ČJ  (8. ročník) : Jazyková výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 

Psaní 

výstupy učivo 
 Napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat, 

 napíše dopis o sobě, 
 napíše jednoduchou pozvánku, 
 stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení, 
 napíše krátký pozdrav z dovolené. 

 Psaní dopisu, 

 psaní pozvánky na oslavu, 

 užití základních matematických úkonů, 

 psaní pozdravu z dovolené, 

 zápis údajů o sobě. 

Přesahy 
Z (8. ročník): Evropa, SRN 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, DRUHÝ CIZÍ JAZYK 

 

Poslech s porozuměním 

výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchým pokynům a 

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

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

 Poslouchá jednoduchá sdělení týkající se 
témat: 

o Moje tělo, 
o U lékaře, 
o Kde jsem byla, co jsem dělala, 
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týkají se osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících 
se každodenních témat 

o Místo kde žijeme, dovolená, 
o Popis osob a věcí. 

 Slovní zásoba: 
o Části lidského těla, 
o Části obličeje, 
o Popis místa, kde se nachází. 

 Charakteristika místa, kde kdo žije 
(velkoměsto, venkov), 

 popis oblečení, 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (9. ročník): Literární výchova  
Z (8. ročník) : Evropa 
HV (9. ročník): poslechové činnosti 
VV (9. ročník): prostředky pro vyjádření  
VT (9. ročník) : prostředky pro vyjádření  
INF (7. ročník): Zdroje informací 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 

Mluvení 

výstupy učivo 
 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, 
 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho těla,  
 dokáže vyjádřit, co ho bolí, 
 umí dát někomu pokyn nebo příkaz, 
 jednoduše popíše, kde byl/a, použije při 

tom minulý čas, 
 vypráví jednoduchý příběh v minulosti, 
 požádá o informaci 
 orientuje se podle jednoduchého plánu, 

popíše cestu, 
 popíše místo, kde bydlí, 
 vyžádá si informaci, 
 vyjádří čím a kam chce jet, 
 popíše svoje oblečení, 
 popíše jednoduše událost, která se stala, 
 vypráví o svých zážitcích z dovolené,  
 ústně popřeje,  
 mluví o počasí, 
 mluví o svých plánech na prázdniny, 
 popíše událost v minulém čase, 
 vypráví o průběhu dne v minulém čase, 
 porovnává, 
 vyjádří, co se mu líbí. 

 Týdenní program, 

 domluva schůzky,  

 rozvrh hodin, 

 co kdo umí, 

 rozhovory ve škole a o škole, 

 co se ve škole smí a nesmí, 

 požádání o informaci, 

 orientace podle jednoduchého plánu, 

 popis cesty, 

 rozhovory na ulici s turisty, 

 vyžádání informace 

 popis bydliště, 

 vyjádření čím a kam bude cestovat, 

 charakteristika počasí, 

 popis oblečení, 

 blahopřání, 

 porovnání, 

 zážitky z prázdnin,  

 vyprávění o průběhu dne, 

 popis jednoduché události. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 
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ČJ (9. ročník): Literární výchova  
Z (8. ročník) : Evropa 
HV (9. ročník): poslechové činnosti 
VV (9. ročník): prostředky pro vyjádření  
VT (9. ročník) : prostředky pro vyjádření  
INF (7. ročník): Zdroje informací 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 

Gramatika a reálie 

výstupy učivo 
 Umí časovat a použít způsobová slovesa 

können a dürfen, 

 Používá časové údaje, 

 Umí vyjádřit podmět man, 

 Používá osobní zájmena ve 3.pádě, 

 Vytvoří množné číslo některých 
podstatných jmen, 

 Používá sloveso tun ve spojení „weh tun“, 

 Umí vytvořit rozkazovací způsob, 

 Umí tvořit préteritum sloves sein a 
haben, 

 Zná některé předložky se 3.pádem (von, 
bis … zu, aus, mit, nach), 

 Umí časovat a použít způsobové sloveso 
sollen, 

 Seznamuje se s tvořením souvětí se 
spojkou deshalb, 

 Používá přivlastňovací zájmena, 

 Tvoří množné číslo podstatných jmen, 

 Seznamuje se se svátky, zvyky, obyčeje u 
nás a v německy mluvících zemích, 

 Poznává další nepravidelná slovesa 
v přítomném čase, (tragen), 

 Umí perfektum některých pravidelných 
sloves, 

 Poznává perfektum některých 
nepravidelných sloves, 

 Seznamuje se se stupňováním přídavných 
jmen a příslovcí, 

 Používá porovnání pomocí als, 
 

 Způsobová slovesa können a dürfen, 

 časové údaje, 

 podmět man, 

 osobní zájmena ve 3.pádě, 

 množné číslo některých podstatných 
jmen, 

 sloveso tun ve spojení „weh tun“, 

 rozkazovací způsob, 

 préteritum sloves sein a haben, 

 některé předložky se 3.pádem (von, bis … 
zu, aus, mit, nach), 

 způsobové sloveso sollen, 

 souvětí se spojkou deshalb, 

 přivlastňovací zájmena, 

 množné číslo podstatných jmen, 

 svátky, zvyky, obyčeje u nás a v německy 
mluvících zemích, 

 další nepravidelná slovesa v přítomném 
čase, (tragen), 

 perfektum některých pravidelných sloves, 

 perfektum některých nepravidelných 
sloves, 

 stupňování přídavných jmen a příslovcí, 

 porovnání pomocí als, 

 cestování po Evropě a po světě, 

 Cesta do Berlína 

Přesahy 
NJ  (7.a8. ročník): gramatika 
ČJ  (9. ročník) : Jazyková výchova 

Průřezová témata 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

115 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 

Čtení s porozuměním 

výstupy učivo 
 Rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům, 
 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům, 
 rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci, 

 rozpozná známá slova a slovní spojení 
(např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje), 

 porozumí významu slov, slovních spojení 
a jednoduchých vět, 

 porozumí tématu krátkého textu. 

 Čtení s porozuměním na témata: 
o Týdenní program, 
o Domluva schůzky,  
o Rozvrh hodin, 
o Co kdo umí, 
o Ve škole, 
o Co se ve škole smí a nesmí, 
o Oblečení, 
o Počasí, 
o Prázdniny, 
o Můj den. 

Přesahy 
Z (8. ročník): Evropa, SRN,  
Z (7. – 9. ročník): Svět  
ZŽS (6. – 9. ročník): Osobní bezpečí a péče o zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Psaní 

výstupy učivo 
 Napíše jednoduché texty týkající se 

týdenního programu, rozvrhu hodin, 
školy a dalších osvojovaných témat, 

 napíše jednoduché blahopřání, 
 popíše osobu nebo věc, využívá při tom 

známé gramatické jevy. 

 Jednoduché krátké texty na daná témata 
s využitím probíraných pravopisných jevů, 

 blahopřání, 

 popis osoby a věci. 

Přesahy 
Z (8. ročník): Evropa, SRN,  
Z (7. – 9. ročník): Svět  
ZŽS (6. – 9. ročník): Osobní bezpečí a péče o zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kreativita, komunikace, kooperace a kompetice , 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá,  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita 
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5.1.4. RUSKÝ JAZYK 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

 

     Ruský jazyk je vyučován v sedmém až devátém ročníku jako druhý cizí jazyk. Jeho 
obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících 
tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání.     
   
     Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, 
ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních 
dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu.  
 
      
      Výuka probíhá v jedné až dvou skupinách vytvořené ze žáků celého ročníku podle jejich 
zájmu. Ve výuce jsou užívány interaktivní učebnice. 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

     Ve vyučovacím předmětu Ruský jazyk pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí, je 
využito zejména strategií, které mají žákům umožnit rozvinout kompetence k učení, 
pochopit důležitost schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život, 
propojovat probraná témata a jazykové jevy, samostatně vyhledávat nástroje k 
odstraňování problémů při komunikaci v ruštině.  

CÍL PŘEDMĚTU 

 

     Cílem předmětu Ruský jazyk je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných 
konverzačních frází. Postupně pracují žáci i s texty. V souvislosti s probíraným zeměpisným  
a dějepisným učivem se žáci seznamují a reáliemi rusky mluvících zemí. 
Kompetence k řešení problémů 

 Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, 
 nebát se mluvit rusky s cizím člověkem, 
 naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba.  
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Kompetence komunikativní 
 Porozumět jednoduchému sdělení v ruském jazyce, umět zformulovat jednoduché 

myšlenky rusky, 
 rozumět promluvě i přiměřenému textu v ruském jazyce, 
 využívat dovednosti osvojené v ruském jazyce k navázání kontaktu či vztahu.  

 
Kompetence sociální a personální 

 V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu,  
 dodržovat v rusky mluvícím prostředí zásady slušného chování, 
 spolupracovat v rusky hovořící skupině na jednoduchém úkolu.  

 
Kompetence občanské 

 Získat představu o zvycích v rusky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky 
našimi,  

 umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se rusky mluvících zemí 

a České republiky. 
 
Kompetence pracovní 

 Samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem, 
 využívat ruského jazyka k získávání informací z různých oblastí. 
 vést žáky ke správnému požívání studijních materiálů a jazykových příruček pro 

samostatné studium. 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 
 Rozvoj schopností poznávání  
 Sebepoznání a sebepojetí  
 Seberegulace a sebeorganizace  
 Psychohygiena  
 Kreativita  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Kooperace a kompetice  
 Morální rozvoj  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

 
Výchova demokratického občana 
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 Občanská společnost a škola  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané  

 
Multikulturní výchova 

 Kulturní diference 
 Lidské vztahy  
 Etnický původ  
 Multikulturalita  

 
Enfiromentální výchova 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
 
Mediální výchova 

 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace       2 2 2 

Typ 
předmětu 

      
  druhý CJ   druhý CJ   druhý CJ 

7. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, DRUHÝ CIZÍ JAZYK 

 

Slovní zásoba 

výstupy učivo 
 Používá základní výrazy slovních spojení 

z probraných tematických celků (viz 
průřezová témata),  

 tvoří správné jmenné a slovesné tvary. 

 Pozdravy, oslovení, 

  osobní dotazník,  

 číslovky 1-1000(+připojení k podst. 
jménu),  

 časování probraných sloves, os.+přivl. 
Zájmena. 
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Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace, 
Sebepoznání a sebepojetí. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy 

Čtení 

výstupy učivo 
 Rozumí nápisům a pokynům, 

 s porozuměním čte jednoduché texty  
a rozhovory (zpočátku doprovázené 
vizuální oporou),  

 zvládá samostatné čtení obtížnějších 
textů převzatých z časopisů,  

 čte tiskací a psací azbuku. 

 Četba textů a rozhovorů z učebnice 
týkajících se probraných témat,  

 četba článků z časopisů. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 

Sdělení 

výstupy učivo 
 Používá jednoduché pozdravy, 
 reaguje na jednoduché pokyny, 
 formuluje dotazy, odpovědi a informace. 

 Představení sebe a jiné osoby, 

 formulace pozvání, omluvy, poděkování, 
odmítnutí, 

 použití  sl.spojení a větných struktur  ve 
vyprávění k daným tématům. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 

Základní vztahy 

výstupy učivo 
 Používá pozdravy při setkání  

a loučení,  
 Reaguje na jednoduché pokyny, 
 formuluje dotazy a informace, 
 zapojuje se do rozhovorů,  
 vypráví o sobě a své rodině. 

 základní vztahy existenciální (kdo, co),  
prostorové(kde, kam), kvalitativní (který,  
čí, jak),  časové(kdy), kvantitativní (kolik). 

Přesahy 

 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

120 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola  

Grafická stránka jazyka 

výstupy učivo 
 Používá psací tvary azbuky, 

 začíná číst tiskací i psací formu. 

 Seznámení s azbukou, 

 zvládnutí psané podoby písmen, 

 čtení. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Zvuková stránka jazyka 

výstupy učivo 
 Rozlišuje přízvučné a nepřízvučné slabiky, 

intonaci oznamovacích, zvolacích a 
tázacích vět, pohyblivý přízvuk při 
časování sloves, 

 Poslechově vnímá měkkou a tvrdou 
výslovnost hlásek. 

 Poslech slov, jednoduchých pokynů, 

 reagování na dotazy,  

 porozumění rozhovorům a sdělením, 
písním. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 

 

 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, DRUHÝ CIZÍ JAZYK 

 

Slovní zásoba 

výstupy učivo 
 Používá základní výrazy slovních spojení 

z probraných tematických celků (viz 
průřezová témata),  

 tvoří správné jmenné a slovesné tvary, 
 u předmětových sloves užívá správné 

vazby (např. hrát na co). 

 Pozdravy, oslovení, 

  osobní dotazník,  

 číslovky 1-1000(+připojení k podst. 
jménu),  

 časování probraných sloves, os.+přivl. 
Zájmena 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

121 

 

 profese a koníčky. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace, 
Sebepoznání a sebepojetí. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy 

Čtení 

výstupy učivo 
 Rozumí nápisům a pokynům, 

 s porozuměním čte jednoduché texty  
a rozhovory (zpočátku doprovázené 
vizuální oporou),  

 zvládá samostatné čtení obtížnějších 
textů převzatých z časopisů,  

 čte tiskací a psací azbuku. 

 Četba textů a rozhovorů z učebnice 
týkajících se probraných témat,  

 četba článků z časopisů, 

 četba životopisů spisovatelů B. 
Pasternaka a L. Tolstého. 

 

Přesahy 
Z (8. ročník): Evropa a Asie 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 

Sdělení 

výstupy učivo 
 Používá jednoduché pozdravy, 
 reaguje na jednoduché pokyny, 
 formuluje dotazy, odpovědi a informace. 

 Představení sebe a jiné osoby, 

 formulace pozvání, omluvy, poděkování, 
odmítnutí, 

 použití  sl.spojení a větných struktur  ve 
vyprávění k daným tématům, 

o např. Školní budova, 
o jazykový kurz, vyučování a třída, 

rozvrh hodin. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 

Základní vztahy 

výstupy učivo 
 Používá pozdravy při setkání  

a loučení,  
 Reaguje na jednoduché pokyny, 
 formuluje dotazy a informace, 
 zapojuje se do rozhovorů,  

 základní vztahy existenciální (kdo, co),  
prostorové(kde, kam), kvalitativní (který,  
čí, jak),  časové(kdy), kvantitativní (kolik). 
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 vypráví o sobě a své rodině 
 vypráví o svých zálibách, trávení volného 

času a profesích. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola  

Grafická stránka jazyka, gramatika 

výstupy učivo 
 Ovládá a používá psací tvary azbuky, 

 čte tiskací i psací formu azbuky, 

 zvládne psanou podobu písmen, 

 čte v azbuce, 

 dokáže použít řadové číslovky v 1. a 6. 
pádě, 

 umí vyjádřit datum, 

 dokáže správně vyjádřit vykání, 

 používá některé předložkové vazby 
odlišné od češtiny: „po“, 

 skloňuje zájmena kdo, co, 

 skloňuje podstatná jména typu obchod, 
škola, neděle atp. v jednotném čísle. 

 Seznámení s azbukou, 

 zvládnutí psané podoby písmen, 

 čtení v azbuce, 

 řadové číslovky v 1. a 6. pádě, 

 vyjadřování data, 

 vyjádření vykání, 

 některé předložkové vazby odlišné od 
češtiny: „po“, 

 skloňování zájmen kdo, co, 

 skloňování podstatných jmen typu 
obchod, škola, neděle atp. v jednotném 
čísle. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Zvuková stránka jazyka 

výstupy učivo 
 Rozlišuje přízvučné a nepřízvučné slabiky, 

intonaci oznamovacích, zvolacích a 
tázacích vět, pohyblivý přízvuk při 
časování sloves, 

 Poslechově vnímá měkkou a tvrdou 
výslovnost hlásek. 

 Poslech slov, jednoduchých pokynů, 

 reagování na dotazy,  

 porozumění rozhovorům a sdělením, 
písním. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 
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Slovní zásoba 

výstupy učivo 
 Používá základní výrazy slovních spojení 

z probraných tematických celků (viz 
průřezová témata),  

 tvoří správné jmenné a slovesné tvary, 
 u předmětových sloves užívá správné 

vazby (např. hrát na co), 
 ptá se a odpovídá na dotazy jak se kam 

dostat, který autobus, kterou tramvaj 
použít, kam jede, čím kdo jede, 

 ptá se otázkami - co kdo hledá, co kdo 
nemůže najít, kdo komu pomůže, 

 ptá se v obchodě kolik - co stojí, co komu 
sluší, co si kdo koupí,  

 ptá se a odpovídá na otázky - co kdo viděl 
v obchodě a ve městě, kdo koho potkal, 

 hovoří o tom, co si prohlédnout v Moskvě 
a Petrohradě, Praze - kdo tam už byl, co 
se mu tam líbilo, kdo tam chce jet, co si 
tam chce prohlédnout, která místa 
v Praze už navštívil,  

 informuje „zahraniční hostů o Praze, co si 
mohou v Praze prohlédnout, koupit, co je 
zajímá, 

 odpovídá na otázky o Praze. 

 Pozdravy, oslovení, 

  osobní dotazník,  

 číslovky 1-1000 (+připojení k podst. 
jménu),  

 časování probraných sloves, os.+přivl. 
Zájmena 

 profese a koníčky, 

 orientace ve městě, 

 nakupování, 

 Moskva, Petrohrad, Praha 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace, 
Sebepoznání a sebepojetí. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy 

Čtení 

výstupy učivo 
 Rozumí nápisům a pokynům, 

 s porozuměním čte jednoduché texty  
a rozhovory (zpočátku doprovázené 
vizuální oporou),  

 zvládá samostatné čtení obtížnějších 
textů převzatých z časopisů,  

 čte tiskací a psací azbuku. 

 Četba textů a rozhovorů z učebnice 
týkajících se probraných témat,  

 četba článků z časopisů, 

 četba témat o Praze, Moskvě a 
Petrohradu. 

Přesahy 
Z (8. Ročník): Evropa a Asie – Rusko,  
Z (9. Ročník): Česká republika 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 

Sdělení 

výstupy učivo 
 Používá jednoduché pozdravy, 
 reaguje na jednoduché pokyny, 
 formuluje dotazy, odpovědi a informace, 
 ptá se a odpovídá na dotazy jak se kam 

dostat, který autobus, kterou tramvaj 
použít, kam jede, čím kdo jede, 

 ptá se otázkami - co kdo hledá, co kdo 
nemůže najít, kdo komu pomůže, 

 ptá se v obchodě kolik - co stojí, co komu 
sluší, co si kdo koupí,  

 ptá se a odpovídá na otázky - co kdo viděl 
v obchodě a ve městě, kdo koho potkal, 

 hovoří o tom, co si prohlédnout v Moskvě 
a Petrohradě, Praze - kdo tam už byl, co 
se mu tam líbilo, kdo tam chce jet, co si 
tam chce prohlédnout, která místa 
v Praze už zavštívil,  

 informuje „zahraniční hostyů o Praze, co 
si mohou v Praze prohlédnout, koupit, co 
je zajímá. 

 Představení sebe a jiné osoby, 

 formulace pozvání, omluvy, poděkování, 
odmítnutí, 

 otázky a odpovědi na daná témata 

 použití  slovních spojení a větných 
struktur  ve vyprávění k daným tématům. 

Přesahy 
Z (8. ročník): Evropa a Asie – Rusko,  
Z (9. ročník): Česká republika 
D (7. – 9. ročník): Dějiny Evropy 
ČJ (6. – 9. ročník): Jazyková a slohová výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 

Základní vztahy 

výstupy učivo 
 Používá pozdravy při setkání  

a loučení,  
 reaguje na jednoduché pokyny, 
 formuluje dotazy a informace, 
 zapojuje se do rozhovorů,  
 vypráví o sobě a své rodině 
 vypráví o svých zálibách, trávení volného 

času a profesích, 
 vypráví o naší republice o svém městě, o 

Moskvě a Petrohradu. 

 základní vztahy existenciální (kdo, co),  
prostorové (kde, kam), kvalitativní (který, 
čí, jak),  časové(kdy), kvantitativní (kolik), 
způsobové (čím, kam). 

Přesahy 
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Z (8. ročník): Evropa a Asie – Rusko,  
Z (9. ročník): Česká republika 
D (7. – 9. ročník): Dějiny Evropy 
ČJ (6. – 9. ročník): Jazyková a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola  

Grafická stránka jazyka, gramatika 

výstupy učivo 
 Ovládá a používá psací tvary azbuky, 

 čte tiskací i psací formu, 

 časuje slovesa jet, pomoci, koupit, zeptat 
se, vzít, 

 používá infinitivní věty typu: Jak se dostat 
k, komu zavolat, co koupit, atp., 

 používá správné tvary  1. a 2. pádu mn.č. 
podstatných jmen, 

 používá správné tvary 4. pádu mn.č. 
neživotných a životných podstatných 
jmen, 

 skloňuje podstatná jména typů město a 
budova v j.č., 

 umí použít nesklonná podstatná jména, 

 umí použít vazby s předložkami „po“ , 

 používá 1. a 2. pád mn.č. podstatných 
jmen typu neděle, fotografie, 

 používá 1. a 2. pád mn.č. podstatných 
jmen město, budova, 

 skloňuje podstatná jména v množném 
čísle. 

 Procvičování azbuky, 

 zvládnutí psané podoby písmen, 

 čtení, 

 časování sloves jet, pomoci, koupit, 
zeptat se, vzít, 

 infinitivní věty typu: Jak se dostat k, komu 
zavolat, co koupit, atp., 

 1. a 2. pád mn.č. podstatných jmen, 

 4. pád mn.č. neživotných a životných 
podstatných jmen, 

 skloňování podstatných jmen typů město 
a budova v j.č., 

 nesklonná podstatná jména, 

 Vazby s předložkami po (shrnutí), 

 1. a 2. pád mn.č. podstatných jmen typu 
neděle, fotografie, 

 1. a 2. pád mn.č. podstatných jmen 
město, budova, 

 skloňování podstatných jmen v množném 
čísle (souhrn). 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Zvuková stránka jazyka 

výstupy učivo 
 Rozlišuje přízvučné a nepřízvučné slabiky, 

intonaci oznamovacích, zvolacích a 
tázacích vět, pohyblivý přízvuk při 
časování sloves, 

 Poslechově vnímá měkkou a tvrdou 
výslovnost hlásek. 

 Poslech slov, jednoduchých pokynů, 

 reagování na dotazy,  

 porozumění rozhovorům a sdělením, 

 porozumění jednoduchým čteným 
textům, písním. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 

 

 

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE  

 

     Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena 
především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a 
pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v 
praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji 
nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří 
předpoklady pro další úspěšné studium. 
 
     Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům  
a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé 
pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 
 
     Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. 
V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho 
prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické 
operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění 
(proč je operace prováděna předloženým postupem)  
a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné 
údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se  
s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. 
     
    V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují 
geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti 
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině 
(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod  
a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru  
a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí 
z běžných životních situací. 
 
     V tematickém okruhu Závislosti, vztahy  a práce s daty žáci  rozpoznávají určité typy  
změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich 
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí  
k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. 
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Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů,  
v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle 
možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických 
kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. 
      
     Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy  
a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech  
a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se 
učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit 
údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh 
posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, 
kteří jsou v matematice méně úspěšní. 
   Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný 
počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což 
umožňuje, přistup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v 
rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. 
 
 

5.2.1. MATEMATIKA 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

 

     Výuka předmětu matematika probíhá na prvním i druhém stupni ve třídách. Využívá se 
též počítačová učebna. 
   Časová dotace předmětu matematika na prvním stupni je 24 hodin týdně (v 1. ročníku po 
4 hodinách týdně a ve 2. - 5. ročníku po 5 hodinách týdně). Na druhém stupni v 6. - 8. ročníku 
je 4 hodinová týdenní dotace, v 9. ročníku je 5 hodinová týdenní dotace (celkem 17 hodin 
týdně). 
   Matematika je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech - práce 
s matematickými objekty a užití matematiky v reálných situacích. Žák si osvojuje vědomosti 
a dovednosti potřebné v praktickém životě. Je kladen důraz na důkladné porozumění 
základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejích vzájemným vztahům, žák 
si osvojuje některé pojmy, algoritmy, terminologie, symboliku  
a způsoby jejich užití. Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou 
práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu, počtářské soutěže,  
s důrazem na činnostní charakter učení. 
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   Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (např. fyzika - převody jednotek, 
rovnice, zeměpis - měřítko, výpočty, chemie - řešení rovnic, chemické výpočty, informatika 
- Excel) 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PŘEDMĚTU MATEMATIKA 

 

   Kompetence k učení - vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit 
si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení:  

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní 
učení  

 ve výuce rozlišujeme učivo základní a učivo rozšiřující, 
 uplatňujeme individuální přístup k žákovi, 
 učíme práci s chybou, 
 učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických 

činnostech, 
 rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojením si 

nezbytných matematických vzorců a algoritmů. 
 

Kompetence k řešení problémů  - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 
uvažování a k řešení problémů: 

 učíme žáky nebát se problémů, přemýšlet o způsobu řešení problémů, využívat 
získané vědomosti a  dovednosti k objevování různých  variant  řešení,  ověřovat  
správnost  řešení, 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů,  
 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů, 
 rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení při řešení problémových úloh. 

 
Kompetence komunikativní – vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci: 

 klademe důraz na kvalitu komunikace 
 vedeme žáky k otevřenému vyjádření svého názoru podpořeného logickými 

argumenty 
 učíme žáky naslouchat druhým 

 

Kompetence sociální a personální -  rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v 
týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých: 

 učíme žáky pracovat ve skupinách 
 rozvíjíme schopnost žáků zastávat ve skupinách různé role, 
 učíme žáky hodnotit práci skupiny i jednotlivých členů podporujeme vzájemnou 

pomoc žáků. 
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Kompetence pracovní - vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při 
práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci: 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, 
 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, 
 vedeme žáky k adaptaci na nové pracovní podmínky, 
 žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, k bezpečnému používání pomůcek 

a nástrojů, k ochraně svého zdraví i zdraví druhých a k plnění svých povinnosti. 
  

Kompetence občanské - vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, 

uplatňující svá práva a respektující práva druhých, zodpovědné za svůj život, své zdraví a za 

své životní prostředí, ohleduplné, schopné a ochotné pomoci v různých situacích. 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 4 4 

Typ 
předmětu 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 

 

1. ROČNÍK, DOTACE 4 HODINY, POVINNÝ 

 

Orientace na číselné ose 0 - 20 

výstupy učivo 
orientace na číselné ose 

 Vyhledává čísla, 
 doplňuje a zapíše čísla, 
 vymýšlí příklady podle zápisu v číselné 

ose, 
 napíše čísla 0 – 20, 

porovnávání čísel a zápis 
 rozhodne podle obrázku a zapíše rovnost, 

nerovnost. 

 Vyhledávání a čtení čísel na číselné ose, 

 doplňování čísel na číselné ose, 

 vytváření příkladů podle zakreslení na 
číselné ose, 

 vytváření příkladů podle zakreslení na 
číselné ose. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 
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Porovnávání čísel 0 – 20, zápis znamének 

výstupy učivo 
porovnávání čísel a zápis 

 Rozhodne podle obrázku a zapíše rovnost, 
nerovnost. 

 Porovnávání čísel, 

 vztahy větší, menší, rovno, 

 zápis znamének menší větší, rovná se. 

Přesahy 
ČJ (1. ročník): psaní písmen a číslic 
M (1. ročník) : geometrické pojmy vpravo, vlevo,ap.  
VV (1. ročník): výtvarné osvojování věcí 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Sčítání v oboru do 20 bez přechodu přes základ 10 

výstupy učivo 
sčítání do 20 bez přechodu 

 Spočítá prvky daného souboru, 
 vytvoří skupinu s daným počtem prvků, 
 sčítá v oboru do 20. 

 Příklady v oboru do 20 bez přechodu přes 
desítku, 

 pamětní počítání, 

 komunikativnost sčítání, 

 rozklad čísel, 

 sčítání 3 a více sčítanců, 

 vytváření příkladů jsou-li dána 3 čísla. 

Přesahy 

ČJ (1. ročník): psaní písmen a číslic 
M (1. ročník): orientace na číselné ose 0-20 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes základ 10 

výstupy učivo 
sčítání do 20 bez přechodu 

 Spočítá prvky daného souboru, 
 vytvoří skupinu s daným počtem prvků, 
 sčítá v oboru do 20. 

 Příklady v oboru do 20 bez přechodu přes 
10, 

 pamětní počítání odčítání 3 a více čísel 
vytváření příkladů jsou-li dána dvě čísla. 

Přesahy 
M (1. ročník): orientace na číselné ose 0-20 
PČ (1. ročník): Práce s drobným materiálem 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Jednoduché slovní úlohy 

výstupy učivo 
jednoduché slovní úlohy 

 Řeší slovní úlohy na porovnání čísel, 
 zapíše toto řešení. 

 Tvoření a řešení slovních úloh na 
porovnávání čísel, 

 zakreslení těchto úloh, 

 tvoření a řešení slovních úloh podle 
obrázků, 
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 jednoduchý zápis slovní úlohy 
(znázornění, výpočet, odpověď). 

Přesahy 
ČJ (1. ročník) : písemný projev 
ČJ (1. ročník): psaní písmen a číslic  
ČJ (1. ročník): hygiena psaní 
ČJ (1. ročník): používání některých pojmů  
ČJ (1. ročník): krátké mluvené projevy 
M (1. ročník): orientace na číselné ose 0-20 
PRV (1. ročník) : rozmanitosti přírody 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Komunikace 

Slovní úlohy se vztahy o x méně a více 

výstupy učivo 
sčítání do 20 bez přechodu 

 spočítá prvky daného souboru 
 vytvoří skupinu s daným počtem prvků 
 sčítá v oboru do 20 

odčítání v oboru do 20 bez přechodu 
 odčítá v oboru do 20 bez přechodu 
 jednoduché slovní úlohy 
 řeší slovní úlohy na porovnání čísel 
 zapíše toto řešení 
 slovní úlohy se vztahy o x méně a více 
 řeší slovní úlohy 

 znázorní řešení slovní úlohy 

 Řešení slovních úloh se vztahy o x méně, 
více. 

přesahy  
ČJ (1. ročník): krátké mluvené projevy 
ČJ (1. ročník): používání některých pojmů  
ČJ (1. ročník): hygiena psaní 
ČJ (1. ročník): psaní písmen a číslic  
ČJ (1. ročník) : písemný projev 
M (1. ročník): orientace na číselné ose 0-20 
M (1. ročník): sčítání v oboru do 20 bez přechodu  
M (1. ročník): odčítání v oboru do 20 bez přechodu 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Komunikace 

Geometrické pojmy vpravo, vlevo apod. 
výstupy učivo 

GEOMETRICKÉ POJMY 
 orientuje se v prostoru 
 rozlišuje pojmy před, za, vpravo, vlevo, 

nahoře, dole 
 porovná předměty podle velikosti 
 používá pojmy větší, menší, stejný, nižší, 

vyšší 
 rozezná geometrické tvary trojúhelník, 

čtverec, obdélník, kruh 

 Pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, 
nahoře, dole, 

 pojmy menší, větší, stejný, nižší, vyšší, 
široký, úzký, 

 rovinné obrazce a tělesa, 

 pojmy metr, litr, kilogram. 
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 rozezná krychli, kvádr, kouli, válec 
 uvede příklady těchto tvarů ve svém okolí 
 pozná a určí rovinné obrazce 
 seznámí se s pojmy metr, litr, kilogram 

 používá pojmy metr, litr, kilogram  
v konkrétních situacích. 

Přesahy 
ČJ (1. ročník): krátké mluvené projevy 
ČJ (1. ročník): používání některých pojmů 
M (1. ročník): porovnávání čísel 0-20, zápis znamének 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

 

2. ROČNÍK, DOTACE 4+1 HODINA, POVINNÝ 

 

čísla 0 – 100, číselná osa 

výstupy učivo 
Číselná osa, čísla 0-100 

 Spočítá prvky souboru do 100, 
 vytvoří konkrétní soubory (na počítadle, s 

penězi, ve čtvercové síti, 
 porovná čísla do 100, 
 používá symboly větší, menší, rovná se, 
 orientuje se na číselné ose. 

 Čísla 0-100,  

 orientace na číselné ose,  

 čtení a zápis čísel,  

 počítání po jedné a po desítkách do 100. 

Přesahy 
ČJ (2. ročník) : Psaní 
M (2. ročník): Čísla 0-100, zápis, číselná osa 

Průřezová témata 
 

Slovní úlohy na porovnávání čísel 

výstupy učivo 

SLOVNÍ ÚLOHY NA POROVNÁNÍ ČÍSEL 
 Řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel do 

100. 
 

 Řešení a vytváření slovních úloh na 
porovnávání čísel do 100. 

Přesahy 
ČJ (2. ročník): Věta a slovo  
ČJ (2. ročník) : Psaní 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 100 
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výstupy učivo 
Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 100: 

 užívá sčítání a odčítání při řešení 
praktických úloh, 

 řeší slovní úlohy s využitím vztahů o x více 
a o x méně v oboru do 100, 

 řeší slovní úlohy s e dvěma početními 
výkony. 

 Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání 
a odčítání do 100. 

Přesahy 
ČJ (2. ročník): Věta a slovo 
ČJ (2. ročník) : Psaní 
M (2. ročník): Čísla 0-100, zápis, číselná osa 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace 

Slovní úlohy na dělení 

výstupy učivo 

SLOVNÍ ÚLOHY NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ: 
 Řeší slovní úlohy na násobení a dělení v 

oboru násobilky do 50. 

 Řešení a vytváření slovní úlohy na nás. a 
dělení v oboru násobilky. 

Přesahy 
ČJ (2. ročník): Věta a slovo  
ČJ (2. ročník) : Psaní 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Komunikace 

Slovní úlohy se vztahy krát více 

výstupy učivo 
Slovní úlohy na x krát více 

 Řeší jednoduché slovní úlohy se vztahy x 
krát více a x krát méně. 

 Řešení a vytváření slovních úloh s využitím 
vztahů x krát více a x krát méně. 

Přesahy 
ČJ (2. ročník): Věta a slovo 
ČJ (2. ročník) : Psaní 
M (2. ročník): Čísla 0-100, zápis, číselná osa 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Komunikace 

Zaokrouhlování čísel 

výstupy učivo 
 Naučí se zaokrouhlit na desítky.  Zaokrouhlování čísel na desítky. 

Přesahy 
M (2. ročník): Čísla 0-100, zápis, číselná osa 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Počítání s použitím závorek, sčítání a odčítání 

výstupy učivo 
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Příklady se závorkami: 

 Aplikuje výpočty v příkladech se 

závorkami. 

Sčítání a odčítání násobků deseti: 

 Vypočítá příklady na sčítání a odčítání 
násobků deseti. 

 Příklady s použitím závorek, 

 sčítání a odčítání desítek do 100. 

Přesahy 
M (2. ročník): Čísla 0-100, zápis, číselná osa  
M (2. ročník): Počítání s penězi 
M (2. ročník): Násobení a dělení 
VV (2. ročník): modelování a organizace prostoru 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10 

výstupy učivo 
Sčítání a odčítání s přechodem: 

 sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes 
desítku, 

 sčítá a odčítá dvojciferné  
a jednociferné číslo s přechodem přes 
desítku v oboru do 100. 

 Sčítání a odčítá s přechodem pře desítku do 
100. 

Přesahy 
M (2. ročník): Čísla 0-100, zápis, číselná osa  
M (2. ročník): Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 100  
PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Počítání s penězi 

výstupy učivo 
Počítání s penězi: 

 Orientuje se v počítání s bankovkami a 
mincemi v oboru do 100 

 pozná české mince a bankovky. 
 

 Počítání s penězi,  

 seznámení s bankovkami a mincemi  
do 100. 

Přesahy 

M (2. ročník): Sčítání a odčítání s přechodem  
M (2. ročník): Násobení a dělení 
PRV (2. ročník): lidé a čas 
PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem 

Průřezová témata 

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

Orientace v čase 
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výstupy učivo 

Orientace v čase: 

 Rozezná časové jednotky hodina, 

minuta, sekunda, 

 čte časové údaje na různých typech hodin 

(i digitálních), 

 sleduje časovou délku  

na konkrétních situacích. 

 Orientace v čase,  

 1 den - 24 hodin,  

 1 hodina – 60 minut,  

 1 minuta - 60 sekund. 

Přesahy 

M (2. ročník) : Slovní úlohy na porovnání čísel 
M (2. ročník): Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 100  
M (2. ročník): Zaokrouhlování čísel 
PRV (2. ročník): Lidé a čas 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Násobení a dělení 

výstupy učivo 
Násobení a dělení: 

 Aplikuje násobení a dělení   
na souborech různých předmětů, 

 užívá spoje násobilek 2, 3, 4 a 5, 
 dělí v oboru násobilek 2, 3, 4 a 5, 
 rozpozná záměnu činitelů a využije ji, 
 vypočítá příklady na násobení   

a dělení do 50, 
 rozezná a zdůvodní vztahy  mezi dělením 

a násobením. 

 Násobení a dělení v oboru násobilky do 
50,  

 názvy čísel, vztahy mezi násobením a 
dělením. 

Přesahy 
M (2. ročník) : Slovní úlohy na násobení  a dělení  
M (2. ročník): Sčítání a odčítání násobků deseti 
PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Geometrie 

výstupy učivo 
 Kreslí křivé a rovné čáry, 
 narýsuj e přímku, úsečku, 
 změří délku úsečky, 
 narýsuje úsečku určité délky 
 rozezná geometrická tělesa  
 v praxi sestrojí model krychle, kvádru, 

koule, válce. 

 Práce s pravítkem,  

 úsečka,  

 lomená čára, křivá čára,  

 jednotky délky,  

 měření délky úsečky,  

 označení bodů a úseček,  

 modelování těles (kvádr, krychle, válec, 
koule). 
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přesahy 
ČJ (2. ročník): Věta a slovo  
VV (2. ročník): modelování a organizace prostoru  
PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem 
PČ (2. ročník): Práce s papírem 

průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita 

 

3. ROČNÍK, DOTACE 4+1 HODINA, POVINNÝ 

 

číselný obor 0 - 1000 

výstupy učivo 
 Automaticky používá všechny spoje 
 malé násobilky, 
 pamětně násobí dvojciferné číslo 

jednociferným ( 1 8 x 3 ), 
 dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo 

obor násobilek,  
 určí neúplný podíl a zbytek (18:4,61:6), 
 řeší slovní úlohy na násobení a dělení 

dvojciferného čísla jednociferným, 
 užívá tabulkové zápisy /př. množství 

zboží, cena/, 
 čte, píše a zakreslí trojciferné číslo na 

číselné ose, porovná čísla do 1 000, 
 písemně sčítá a odčítá trojciferná čísla v 

oboru do 1 000, provádí kontrolu a odhad 
výsledku, 

 řeší a vytváří slovní úlohy na porovnání, 
sčítání a odčítání trojciferných čísel, na 
vztahy o x méně nebo o x více,  

 zkontroluje, kolik peněz je vráceno při 
placení 

 Násobilka 6-10, automatizace všech spojů 
násobilky, dělení v oboru násobilky, 

 pamětné a písemné sčítání, odčítání bez 
přechodu a s přechodem přes desítku, 

 pojmy sčítanec, sčítanec, součet, 
menšenec, menšitel, podíl, 

 násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou 
čísel, 

 užití závorek, 

 řešení a vytváření slovních úloh se dvěma 
různými početními výkony, 

 dělení se zbytkem, dělenec, dělitel, 
neúplný podíl, zbytek, 

 číselná řada, počítání po stovkách, 
desítkách, jednotkách, 

 čtení a zápis čísel rozlišení sudých a 
 lichých čísel, 

  číselná osa, znázornění dvojciferných a 
trojciferných čísel, porovnávání čísel /s 
využitím číselné osy/, 

 rozklad čísel v desítkové soustavě řešení 
úloh na porovnávání trojciferných čísel 
zaokrouhlování čísel na desítky a stovky 
součet a rozdíl čísel, sčítání a odčítání 
násobků 100, 

 sčítání a odčítání čísel bez přechodu 
násobků 100 sčítání a odčítání s 
přechodem násobků 100, 

 písemné algoritmy sčítání a odčítání, 
písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola 
záměnou sčítanců písemné odčítání, 
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kontrola sčítáním řešení a vytváření 
slovních úloh na sčítání a odčítání, 

 odhad a kontrola výsledků práce 
s kalkulátorem, 

 pamětné násobení násobků deseti 
jednociferným činitelem násobení 
jednociferných čísel jednociferným 
činitelem, 

 pamětné dělení jednociferným dělitelem 
mimo obor násobilek, 

 písemné násobení dvojciferných čísel 
jednociferným činitelem, 

 jednotky času, hmotnosti, objemu. 

Přesahy 
M (2. ročník): Sčítání a odčítání s přechodem  
M (2. ročník): Počítání s použitím závorek   
M (2. ročník) : Slovní úlohy na nás. a dělení 
M (2. ročník): Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 100 
M (2. ročník): Čísla 0-100, zápis, číselná osa  
PRV (3. ročník) : rozmanitosti přírody 
PRV (3. ročník): místo, kde žijeme 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Geometrie 

výstupy učivo 
 Označí krajní body úsečky, 

průsečík dvou přímek, 
 měří délku úsečky s přesností na mm, 
 narýsuje úsečku dané délky s přesností na 

mm, 
 převádí jednotky délky: km - m; m - dm -

cm – mm, 
 rozlišuje rovinné útvary 
 určí obvod jednoduchého rovinného 

obrazce součtem délek jeho stran 
 pomocí stavebnice sestaví modely tvaru 

krychle, kvádru. 

 Vyznačení bodu, rýsování přímky, 
polopřímky, úsečky, rovnoběžky, 
různoběžky, 

 vyznačování polopřímek, počátek 
polopřímky, 

 opačné polopřímky, 

 měření úseček s přesností na milimetry,  

 rýsování úsečky dané délky, porovnávání 
velikostí úseček 

 trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník, 

 strana rovinného obrazce, měření délek 
stran rovinných obrazců 

 čtvercová síť, kreslení a rýsování rovinných 
obrazců ve čtvercové síti 

 obvod, výpočet obvodu rovinného obrazce 
sečtením délek jeho stran 

 převody jednotek,  

 odhady vzdáleností, měření délek 

 modelování a rozlišování kvádru, krychle 
pomocí stavebnic a krabiček práce 
s kružidlem. 

Přesahy 
M (3. ročník): Číselný obor 0 - 1 000 
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VV (3. ročník): modelování a organizace prostoru  
VV (3. ročník): dekorativní práce 
TV (3. ročník): atletika 

Průřezová témata 

 

 

4. ROČNÍK, DOTACE 5 HODIN, POVINNÝ 

 

Číselný obor 0 – 1 000 000 

výstupy učivo 
 Zobrazí čísla na číselné ose v oboru do 

1 000, 
 počítá do 1 000 000 po tisících a 

desetitisících, statisících, 
 porovná čísla do 1 000 000, 
 řeší nerovnice typu 254 236 < x < 

356 021, 
 zaokrouhlí čísla na desítky, sta, tišíce, 

desetitisíce, statisíce, 
 rozloží číslo v desítkové soustavě, 
 pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají 

nejvýše dvě čísla různé od 0 ( 6 800 – 
2 900), 

 písemně sčítá a odčítá do 1 000 000 
 pamětně násobí a dělí do 1 000 000 

jednociferným číslem, 
 písemně násobí jednociferným a 

dvojciferným číslem, 
 písemně dělí jednociferným dělitelem, 
 provádí kontrolu násobení pomocí 

kalkulačky, 
 řeší  slovní úlohy na povolání čísel, 
 zjistí údaje z diagramu, 
 sestaví jednoduchý diagram, 
 zkontroluje, kolik peněz je vráceno, 
 porovná svá přání a potřeby se svými 

finančními možnostmi, 
 sestaví jednoduchý osobní rozpočet, 
 uvede příklady základních příjmů a výdajů 

domácnosti. 

 Posloupnost přirozených čísel do milionu, 

 počítání po statisících, desetitisících, 
tisících, 

 čtení a zápis čísel, 

 zápis a rozklad čísel v desítkové soustavě, 

 číselná osa, 

 porovnávání čísel, 

 řešení jednoduchých nerovnic s využitím 
číselné osy, 

 orientace v grafu a diagramu,  

 zjišťování údajů z diagramu,  

 sestavení jednoduchého diagramu, 

 zaokrouhlování čísel na desítky, sta, 
tisíce, desetitisíce, statisíce, 

 pamětné sčítání a odčítání pouze čísel, 
která mají nejvýše dvě číslice různé od 0 
(např. 5 300 + 3 900) 

 písemné sčítání, odčítání, 

 vlastnosti sčítání, odčítání, 

 vztahy mezi sčítáním a odčítáním 
pamětné násobení a dělení 
jednociferným číslem, 

 vztahy mezi násobením a dělením 
sestavení jednoduchých rovnic užívání 
závorek, 

 jednotky délky, času hmotnosti, objemu, 

 práce s kalkulačkou a kontrola výpočtu. 

Přesahy 
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova  
VL (4. ročník): Lidé a čas 
VL (4. ročník): Místo, kde žijeme  
PŘ (4. ročník): Neživá příroda 
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Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Zlomky 

výstupy učivo 
 Názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku, 
 používá zápis ve formě zlomku, 
 sečte zlomky se stejným 

jmenovatelem, 
 řeší úlohy na určení poloviny, 

čtvrtiny daného počtu. 

 Celek, část, zlomek, 

 využití názorných obrázků k určování 
poloviny, čtvrtiny atd. z celku, 

 čitatel, jmenovatel, zlomková čára řešení 
a vytváření slovních úloh k určování, 
poloviny, čtvrtiny atd. daného celku, 

 vyjádření celku z dané poloviny, čtvrtiny 
atd., 

 sčítání zlomků se stejným jmenovatelem 
v jednoduchých příkladech. 

Přesahy 
VV (4. ročník): výtvarné osvojování věcí  
PČ (4. ročník): Práce s papírem 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Geometrie 

výstupy učivo 
 sestrojí rovnoběžku k dané přímce, 

kolmici k dané přímce 
 narýsuje kružnici s daným středem a daným 

poloměrem, 
 pozná souměrný útvar 
 určí osu souměrnosti překládáním 
 narýsuje trojúhelník, čtverec, obdélník a 

vypočítá jejich obvod 
 převádí jednotky délky 
  sestrojí grafický součet a rozdíl dvou 

úseček 

 vzájemná poloha dvou přímek v rovině -
rovnoběžky, různoběžky, průsečík 

 kreslení,   rýsování  rovnoběžek, různoběžek 
vyznačení průsečíku, 

 rýsování libovolného rovnoběžníku 
kolmice, kolmost, 

 rýsování kolmice pomocí trojúhelníku 
s ryskou, 

 pravý úhel, 

 rýsování libovolného obdélníku kružnice, 
kruh, 

 střed, poloměr kružnice, 

 rýsování kružnice s daným středem a 
daným poloměrem, 

 osa souměrnosti, 

 určování os souměrnosti překládáním 
papíru - př. motýl, 

 souměrné útvary ve čtvercové síti 
rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, 

 modelování souměrných útvarů, 

 rovinné útvary - trojúhelník, čtverec, 
obdélník, 

 konstrukce, 

 výpočet obvodu dle vzorců převody 
jednotek, měření, odhad vzdáleností, 
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 grafický součet, rozdíl úseček. 

Přesahy 

M (3. ročník): Geometrie 
VV (4. ročník): Modelování a organizace prostoru  
TV (4. ročník): Atletika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

 

5. ROČNÍK, DOTACE 5 HODIN, POVINNÝ 

 

Čiselný obor 0 – 1 000 000 

výstupy učivo 
 číselný obor 0 – 1 000 000 000 
 porovná přirozená čísla do miliardy a 

zobrazí je na číselné ose, 
 zaokrouhlí přirozená čísla na desítky, sta, 

tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony, 
 řeší jednoduché rovnice v oboru do 

miliardy, 
 rozloží čísla v desítkové soustavě, 
 provádí pamětné sčítání a odčítání 

přirozených čísel (např. 2 900 000 + 8 500, 
6 400 000 – 4 000) 

 písemně sčítá čtyři víceciferná přirozená 
čísla 

 písemně odčítá čísla do miliardy 
 písemně násobí čtyřciferným činitelem 
 písemně dělí jednociferným a dvojciferným 

dělitelem, kontrolu násobením a s použitím 
kalkulačky 

 řeší slovní úlohy jednoduché a složené s 
jedním nebo se dvěma početními výkony 

 porozumí významu znaku “ –“ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose 

 čte a přepíše římské číslice a naopak 
 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem a tyto početní operace 
zapisuje 

 doplní údaje do tabulky 
 

 

 Posloupnost přirozených čísel, čtení a 
zápis čísel do miliardy, 

 číselná osa, zobrazení čísel 

 porovnávání přirozených čísel, využití 
číselné osy 

 řešení jednoduchých nerovnic, 

 zápis čísel v desítkové soustavě, 

 zaokrouhlování přirozených čísel na 
desítky, sta, tisíce, desetitisíce, statisíce, 
miliony,  

 pamětné sčítání, odčítání, násobení a 
dělení, přirozených čísel 

 písemné odčítání přirozených čísel 
písemné sčítání až čtyř přirozených čísel 
písemné násobení čtyřciferným činitelem 
písemné dělení dvojciferným dělitelem 
kontrola výpočtů - využití kalkulačky řešení 
sloních úloh najeden až dva početní 
výkony 

 úlohy s grafy a tabulkami - doplňování 
údajů 

 užití vlastností početních výkonů - 
komutativnost, asociativnost, 
distributivnost 

 sestavení jednoduchých rovnic 

 převody jednotek času, hmotnosti, objemu 

 číselná osa – kladná i záporná část, 
měření teploty, vyjádření dlužné částky 

 římské číslice 

 přepis čísel zapsaných arabskými číslicemi 
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Přesahy 
Či (4. ročník): čtení a literární výchova  
VI (4. ročník): Lidé a čas 
VI (4. ročník): Místo, kde žijeme  
PŘ (4. ročník): Neživá příroda 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Desetinná čísla 

výstupy učivo 
Desetinná čísla 

 přečte, zapíše a zobrazí desetinné 
číslo řádu desetin a setin na číselné ose 

 vyjádří setinu zlomkem i desetinným 
číslem 

 zaokrouhlí desetinné číslo řádu desetin na 
celé číslo 

 písemně sčítá, odčítá desetinná čísla řádu 
desetin, setin 

 násobí, dělí desetinné číslo 10 
 řeší jednoduché slovní úlohy s desetinnými 

čísly 
 porovná svá přání a potřeby se svými 

finančními možnostmi 
 sestaví jednoduchý osobní rozpočet 
 objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy 

větší než výdaje 
 objasní situaci, kdy jsou příjmy menší než 

výdaje 
 na příkladech objasní rizika půjčování peněz 
 uvede příklady základních příjmů a výdajů 

domácnosti 
 na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží 

 zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich 
zápis desetinným číslem (př. peníze) 

 desetina, setina, desetinná čárka - psaní a 
čtení desetinných čísel 

 zobrazení na číselné ose porovnávání 
desetinných čísel 

 písemné sčítání a odčítání desetinných 
čísel řádu desetin a setin 

 násobení a dělení desetinných čísel řádu 
desetin a setin 10 a 100 

 násobení a dělení desetinných čísel 
jednociferným přirozeným číslem 

 zaokrouhlování desetinných čísel řádu 
desetin na celky 

 řešení jednoduchých slovních úloh 

Přesahy 
M (4. ročník) : Zlomky,  
M (4.ročník): Počítání s penězi 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Geometrie 

výstupy učivo 
Geometrie 

 narýsuje čtverec, obdélník, pravoúhlý 
trojúhelník 

 vypočítá obvod a obsah čtverce, obdélníku 
 nakreslí síť krychle a kvádru,, 
 vymodeluje krychli, kvádr z dané sítě 
 rozliší jednotky obsahu 
 sestrojí střed a osu úsečky 

 rýsování rovnoběžek a kolmic daným 
bodem 

 rýsování, poloměr, průměr 

 rýsování pravoúhlého, rovnoramenného, 
rovnostranného trojúhelníku 

 úhel, pravý úhel ramena a vrchol úhlu 
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 řeší úlohy z praxe na výpočty obvodů, 
obsahů čtverce, obdélníku 

 konstrukce čtverce, obdélníku výpočet 
obvodu a obsahu čtverce, obdélníku 

 jednotky obsahu 

 tělesa /modelování/, síť krychle a kvádru 
výpočet povrchu krychle, kvádru sečtením 
obsahů jejich podstav a stěn 

 grafický součet, rozdíl, násobek úseček 
střed a osa úsečky /souměrné útvary/ 
souřadnice bodů 

 osy souřadnic 

 zápis souřadnic bodů, vyznačení bodu dle 
daných souřadnic 

 řešení úloh z praxe 

Přesahy 

M (4. ročník): Geometrie 
V (5. ročník): modelování a organizace prostoru  
PČ (5. ročník): Práce montážní a demontážní  

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice 

 

6. ROČNÍK, DOTACE 4 HODINY, POVINNÝ 

 

Přirozená čísla 

výstupy učivo 
Přirozená čísla 

žák: 
 čte, zapisuje a porovnává přirozená 

čísla 
 provádí početní operace s přirozenými 

čísly zpaměti a písemně 
 provádí odhady a kontrolu výpočtů 
 zaokrouhluje 
 zobrazí př. číslo na číselné ose 
 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 

při řešení úloh 

 přirozená čísla 

 čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 

 zobrazení na číselné ose 

 početní operace 

 číselné a logické řady 

Přesahy 
F (6. ročník) : Měření fyzikálních veličin, pohyb a síla 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Desetinná čísla 

výstupy učivo 
Desetinná čísla  čtení a zápis čísla v desítkové 
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žák: 
 čte a zapisuje desetinná čísla 
 zobrazí des. číslo na číselné ose 
 porovnává a zaokrouhluje des. čísla 
 provádí početní operace s des. čísly 
 vypočítá aritmetický průměr a aplikuje jeho 

výpočet v úlohách z praxe 
 převádí jednotky 
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 
 využívá kalkulátorů při náročnějších 

úlohách 
 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 

při řešení úloh 
 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. 

soustavě 

 zobrazení na číselné ose 

 porovnávání 

 zaokrouhlování 

 početní operace 

 aritmetický průměr a jeho užití 

 převody jednotek 
 číselné a logické řady 

Přesahy 
F (6. ročník) : Měření fyzikálních veličin  
F (7. ročník) : Pohyb a síla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání,  
řešení problémů a rozhodovací dovednosti,  hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a 
sebepojetí,  seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a kompetice.  

Geometrie – Základní pravidla rýsování 

výstupy učivo 
Základní pravidla rýsování 

žák: 
 rozlišuje druhy čar 
 používá technické písmo k popisu geom. 

útvarů 

 druhy čar,  

 technické písmo 

Přesahy 

PČ (6. ročník): Technické kreslení 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání,  
řešení problémů a rozhodovací dovednosti,  hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a 
sebepojetí,  seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a kompetice.  

Geometrické útvary rovinné 

výstupy učivo 
 Rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, 

úsečka 
 rýsuje lineární útvary 
 vypočítá obvod čtverce, obdélníku, 

trojúhelníku 

 rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka, 
kružnice, kruh 

 převody jednotek 

 obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
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 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při 
řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů, 

 charakterizuje a třídí základní rovinné 
útvary 

Přesahy 
In (6. ročník) : Internet 
F (6. ročník) : Měření fyzikálních veličin  
F (7. ročník): Světelné jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání,  
řešení problémů a rozhodovací dovednosti,  hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a 
sebepojetí,  seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a kompetice.  

Úhel a jeho velikost 

výstupy učivo 
Úhel a jeho velikost 

žák: 
 popíše a vymezí úhel 
 narýsuje a změří daný úhel 
 sestrojí osu úhlu a graficky přenese úhel 
 rozliší a pojmenuje druhy úhlů 
 provádí početní operace s velikostmi úhlů 

(ve stupních i minutách) 
 pozná dvojice vedlejších a vrcholových 

úhlů, 
 využívá jejich vlastností 
 sestrojí pravidelný šestiúhelník a 

osmiúhelník, 
 popíše vlastnosti šestiúhelníku a 

osmiúhelníku 

 úhel a jeho osa 

 rýsování a přenášení úhlu 

 jednotky velikosti úhlu a měření velikosti 
úhlu 

 ostrý, tupý, pravý a přímý úhel 

 početní operace s velikostmi úhlů 

 úhly vrcholové a vedlejší 

 mnohoúhelníky- pravidelný šestiúhelník a 
osmiúhelník 

Přesahy 
M (6. ročník): Trojúhelník 
Z (6. ročník): Orientace na planetě Země 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání,  
řešení problémů a rozhodovací dovednosti,  hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a 
sebepojetí,  seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a kompetice.  

Dělitelnost přirozených čísel 

výstupy učivo 
Dělitelnost přirozených čísel 

žák: 
 vysvětlí pojmy: násobek, dělitel, 

prvočíslo, číslo složené 
 určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané 

číslo dělitelné 
 rozloží číslo na součin prvočísel 

 násobek, dělitel 

 znaky dělitelnosti 

 prvočíslo, číslo složené 

 společný násobek, společný dělitel 
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 určuje a užívá násobky a dělitele včetně 
 nejmenšího společného násobku a 

největšího společného dělitele 
 modeluje a řeší situace s využitím 

dělitelnosti v N 
Přesahy 

M (7. ročník) : Zlomky a racionální čísla 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti,  

Trojúhelník 

výstupy učivo 
Trojúhelník 

žák: 
 charakterizuje a třídí různé druhy 

trojúhelníků 
 pojmenuje, znázorní a správně užívá 

základní pojmy (strana, vrchol, vnitřní a 
vnější úhly, těžnice, výška) 

 sestrojí trojúhelník ze tří stran 
 určí, zda trojúhelník lze sestrojit užitím 

trojúhelníkové nerovnosti 
 sestrojí těžnice a výšky trojúhelníku 
 sestrojí trojúhelníku kružnici opsanou a 

vepsanou 

 pojem, druhy 

 vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 

 těžnice a výšky trojúhelníku 

 kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 

Přesahy 
M (7. ročník): Trojúhelník 
M (7. ročník): Povrch a objem hranolů  
M (8. ročník): Pythagorova věta 
F (7. ročník) : Pohyb a síla 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, 

Povrch a objem krychle a kvádru 

výstupy učivo 
žák: 

 určí jednotky obsahu, převede tyto 
jednotky 

 vypočítá obsah obdélníku a čtverce 
 vypočítá obsah dalších rovinných útvarů 

složených ze čtverců a obdélníků 
 rozliší a popíše kvádr a krychli 
 načrtne a sestrojí sítě a z nich tělesa 
 vymodeluje, načrtne a sestaví obraz 

krychle a kvádru 
 vypočítá povrch krychle a kvádru 
 užívá jednotky objemu a vzájemně je 

převádí 
 rozliší a popíše krychli a kvádr 

 jednotky obsahu, převody 

 obsah čtverce a obdélníku 

 obsah složitějších obrazců 

 kvádr, krychle, sítě těles 

 zobrazení těles 

 povrch krychle a kvádru 

 jednotky objemu 

 objem krychle a kvádru 
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 načrtne a z nich sestrojí sítě a tělesa 

Přesahy 
M (6. ročník): Přirozená čísla  
M (6. ročník): Desetinná čísla 
F (6. ročník) : Měření fyzikálních veličin 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, 

Osová a středová souměrnost 

výstupy učivo 
Osová a středová souměrnost 

žák: 
 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v 

osové souměrnosti 
 pozná útvary osově souměrné a shodné 

útvary 
 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v 

osové souměrnosti 
  určí středově souměrný útvar 

 osová souměrnost 

 shodné útvary 

 útvary osově souměrné 

 středová souměrnost 

 středově souměrné útvary 

Přesahy 

VT (6. ročník) : vizuálně obrazné vyjádření  
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, 

7. ROČNÍK, DOTACE 4 HODINY, POVINNÝ 

 

Celá čísla 

výstupy učivo 
Celá čísla 

žák: 
 rozlišuje kladná a záporná čísla 
 znázorní celé číslo na číselné ose 
 určí číslo opačné 
 určí absolutní hodnotu daného čísla a 

chápe její geometrický význam 
 sečte a odečte celá čísla 
 vynásobí a vydělí celá čísla 
 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

 modeluje konkrétní situace, v nichž 
využívá matematický aparát v oboru celých 
čísel, 

 odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 
vrácené peníze, na příkladu ukáže 

 celá čísla- kladná, záporná, nula 

 zobrazení na číselné ose 

 čísla navzájem opačná 

 absolutní hodnota čísla 

 početní operace 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

147 

 

nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy. 

Přesahy 
M(6. ročník): Přirozená čísla 
M(8. ročník): Druhá mocnina a mocnina  
M(8. ročník): Lineární rovnice 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, 

Zlomky a racionální čísla 

výstupy učivo 
 Zlomky a racionální čísla 
 žák: 
 modeluje a zapisuje zlomkem část celku 
 převádí zlomky na des. čísla a naopak 
 porovnává zlomky 
 provádí početní operace s racionálními 

čísly 
 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
 modeluje konkrétní situace, v nichž 

využívá 
 matematický aparát v oboru racionálních 

čísel 

 čtení a zápis zlomku 

 vztah mezi zlomky a des. čísly 

 zobrazení na číselné ose 

 převrácený zlomek 

 smíšené číslo 

 početní operace 

 složený zlomek 

Přesahy 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, 

Geometrie - trojúhelník 

výstupy učivo 
Trojúhelník 

žák: 
 pozná shodné útvary 
 užívá věty o shodnosti trojúhelníků v 

konstrukčních úlohách- sestrojí trojúhelník 
podle vět sss, sus, usu 

 dodržuje zásady správného rýsování 

 shodné útvary v rovině 

 shodnost trojúhelníků - věty sss, sus, 

 trojúhelníková nerovnost 

 konstrukce trojúhelníků 

Přesahy 
M (6. ročník): Trojúhelník 
M (7. ročník) : Rovnoběžníky 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 

Procenta 

výstupy učivo 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

148 

 

žák: 
 vysvětlí pojem 1% 
 užívá základní pojmy procentového počtu 
 vyjádří část celku pomocí procent, 
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 
 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 

případ, že procentová část je větší než 
celek) 

 procento- základ, počet procent, 
procentová část 

 výpočet procentové části 

 výpočet počtu procent 

 výpočet základu 

 slovní úlohy 

Přesahy 
Ch (8. ročník): Směs a čistá látka 
Z (9. ročník): obyvatelstvo, sídelní a hospodářské poměry  
PČ (8. ročník): Pěstování rostlin ze semen 
INF (7. ročník): Terminologie světa informací 
INF (7. ročník) : Zdroje informací 

Průřezová témata 

 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

výstupy učivo 
žák: 

 objasní pojmy poměr a postupný poměr 
 zapíše poměr velikostí dvou veličin 
 zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném 

poměru 
 dělí celek na části v daném poměru 
 pracuje s měřítky map a plánů 
 řeší modelováním a výpočtem situace 

vyjádřené poměrem 
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 

grafem 
 vyřeší slovní úlohy vedoucí k využití přímé 

a nepřímé úměrnosti 
 vyřeší slovní úlohy z praxe pomocí poměru  

a trojčlenky 

 poměr, postupný poměr zvětšení a 
zmenšení v daném poměru 

 rozdělení dané hodnoty v daném poměru 

 měřítko plánu, mapy 

 přímá úměrnost 

 trojčlenka 

 slovní úlohy 

Přesahy 
F (7. ročník) : Pohyb a síla 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů  
Z (6. ročník) : Mapy 
DN (7. ročník) : Vaření 
INF (7. ročník) : Zdroje informací 
INF (7. ročník) : Terminologie světa informací 

Průřezová témata 

 

Rovnoběžníky 

výstupy učivo 
 vymezí pojem rovnoběžníku 
 rozliší různé typy rovnoběžníků 
 sestrojí rovnoběžníky 

 rovnoběžníky a jejich vlastnosti 

 rozdělení rovnoběžníků 

 konstrukce rovnoběžníků 
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 odhaduje a vypočítá obvod a obsah 
               rovnoběžníku 

 obvod a obsah rovnoběžníků 

 obsah trojúhelníku 

Přesahy 
M (7. ročník): Povrch a objem hranolů  
M (8. ročník) : Konstrukční úlohy 

Průřezová témata 

 

Lichoběžník 

výstupy učivo 
Lichoběžník 

žák: 
 rozpozná a pojmenuje lichoběžník 
 sestrojí lichoběžník  
 vypočítá obvod a obsah lichoběžník, řeší 

slovní úlohy 

 lichoběžník a jeho vlastnosti 

 konstrukce lichoběžníku 
 obvod a obsah lichoběžníku 

Přesahy 
INF (7. ročník): Zdroje informací 
INF (7. ročník) : Terminologie světa informací 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 

Povrch a objem hranolů 

výstupy učivo 
Povrch a objem hranolů 

žák: 
 určuje a charakterizuje hranol 
 načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 
 načrtne a sestrojí síť hranolu, 
 odhaduje a vypočítá povrch a objem 

hranolu 

 hranol 

 síť hranolu 

 povrch a objem hranolu 

Přesahy 
INF (7. ročník): Zdroje informací 
INF (7. ročník) : Terminologie světa informací 

Průřezová témata 

 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 4 HODINY, POVINNÝ 

 

Druhá mocnina a odmocnina 

výstupy učivo 
Druhá mocnina a odmocnina  druhá mocnina a odmocnina 
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žák: 
 určí druhou mocninu a odmocninu 

výpočtem, pomocí tabulek, pomocí 
kalkulačky, 

 užívá druhou mocninu a odmocninu ve 
výpočtech. 

 určení druhých mocnin a odmocnin 

Přesahy 
M (8. ročník): Pythagorova věta  
M (8. ročník) : Kruh, kružnice 
 M (8. ročník): Válec 
INF (8. ročník) : Excel 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, 
kooperace a kompetice. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality,  

Pythagorova věta 

výstupy učivo 
Pythagorova věta 

žák: 
 uvede Pythagorovu větu, příklady jejího 

využití 
 vypočítá třetí stranu trojúhelníku užitím 

Pythagorovy věty 
 účelně používá kalkulačku a tabulky 

k základním výpočtům 
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 
 vyřeší praktické úlohy s využitím 

Pythagorovy věty 

 Pythagorova věta 

 výpočet délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku 

 užití Pythagorovy věty 

Přesahy 
M (9. ročník): Povrch a objem těles  
D (6. ročník): Nejstarší civilizace 
INF (8. ročník) : Excel 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a 
kompetice. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  Kulturní diference,  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení,  

Geometrie – kruh, kružnice 

výstupy učivo 
Kruh, kružnice 

žák: 
 určí vzájemnou polohu přímky  

a kružnice 

 Vzájemná poloha přímky a kružnice, 

 vzájemná poloha dvou kružnic, 

 délka kružnice, 
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 určí vzájemnou polohu dvou kružnic 
 vypočítá obvod a obsah kruhu 

 obvod kruhu, obsah kruhu. 

Přesahy 

M (8. ročník): Válec 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  Kulturní diference,  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, 

Mocniny s přirozeným mocnitelem 

výstupy učivo 
Mocniny s přirozeným mocnitelem 

žák: 
 zapíše číslo ve tvaru a .1On  

pro 1< a < 10, kde n je celé číslo 

 provádí početní operace s mocninami 

 čtení a zápis mocnin s přirozeným 
mocnitelem 

 zápis čísla pomocí mocnin deseti 

 početní operace s mocninami  
s přirozeným mocnitelem 

Přesahy 
M (8. ročník) : Výrazy 
F (8. ročník): Elektrické jevy  
INF (8. ročník) : Excel 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 

Výrazy 

výstupy učivo 
Výrazy 

žák: 
 vysvětlí pojmy číselný výraz a výraz 

s proměnnou 
 matematizuje jednoduché reálné situace s 

využitím proměnných 
 určí hodnotu číselného výrazu 
 zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní 

text, 
 provádí početní operace s výrazy 

 číselné výrazy 

 výrazy s proměnnou 

 úpravy výrazů 

Přesahy 
M (8. ročník) : Mnohočleny  
INF (8. ročník) : Excel 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 

Mnohočleny 

výstupy učivo 
Mnohočleny jednočlen,  mnohočlen 
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žák: 
 provádí základní operace (sčítání a 

odčítání) s mnohočleny 
 provádí násobení mnohočlenů  
 vytkne z daného výrazu vhodný výraz a 

správně zapíše rozklad výrazů 

- sčítání a odčítání mnohočlenů 
 násobení mnohočlenů  

 rozklad mnohočlenu na součin vytýkáním 

Přesahy 
INF (8. ročník): Excel 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 

Lineární rovnice 

výstupy učivo 
žák: 
 užívá a zapisuje vztah rovnosti 
 řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních 

úprav 
 provádí zkoušku řešení 
 matematizuje jednoduché reálné situace 
 vyřeší daný problém aplikací získaných 

poznatků a dovedností 
 řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, 

úvahou) 
 zdůvodní zvolený postup řešení 
 ověří výsledek řešení 
 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, 
 nalézá různá řešení 

 rovnost 

 lineární rovnice s jednou neznámou, 

 slovní úlohy 

Přesahy 
M (9. ročník): Rovnice s neznámou ve jmenovateli  
M (9. ročník) : Soustavy rovnic 
F (8. ročník): Elektrické jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 

Válec 

výstupy učivo 
Válec 

žák: 
 načrtne válec 
 načrtne a sestrojí síť válce 
 vypočítá povrch a objem válce, 
 vyřeší slovní úlohy z praxe 

 válec a jeho síť 

 povrch a objem válce 

 slovní úlohy z praxe 

Přesahy 
INF (8. ročník) : Excel 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 

Konstrukční úlohy 

výstupy učivo 
Konstrukční úlohy 

žák: 
 sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky 

zadané několika prvky 
 objasní pojem Thaletova kružnice, 
 využije Thaletovu kružnici v 

konstrukčních úlohách  
 používá základní pravidla správného 

rýsování s důrazem na přesnost a čistotu 
projevu 

 využívá vztahů mezi geometrickými 
útvary 

 k řešení konstrukčních úloh zakreslí 
náčrtek zadaného úkolu, 

 sestrojí tečnu ke kružnici z bodu vně 
kružnice 

- množiny bodů dané vlastnosti 

 Thaletova kružnice 

 konstrukce trojúhelníků 

 konstrukce čtyřúhelníků 

 konstrukce tečen ke kružnici 

Přesahy 
PČ (9. ročník): Topografické práce  
INF (8. ročník) : Excel 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 

Statistika 

výstupy učivo 
Statistika 

žák: 
 čte jednoduché tabulky, grafy a diagramy 
 zaznamená výsledky jednoduchých 

statistických šetření do tabulek 
 vyhledá a vyhodnotí jednoduchá 

statistická data v grafech a tabulkách, 
 vypočítá aritmetický průměr 

 statistické šetření 

 grafy, diagramy 

 aritmetický průměr 

Přesahy 
M (9. ročník) : Základy finanční matematiky  
ZŽS (8. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (8. ročník): Prevence zneužívání návykových látek  
ZŽS (8. ročník): Lidská sexualita 

Průřezová témata 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení 
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9. ROČNÍK, DOTACE 4 HODINY, POVINNÝ 

 

Výrazy 

výstupy učivo 
Výrazy 

žák: 
 rozloží daný výraz na součin pomocí 

vzorců či vytýkáním 
 určí podmínky, za kterých má lomený 

výraz smysl 
 provede početní operace s lomenými 

výrazy 

 úpravy výrazů pomocí vzorců 

 rozklad výrazů na součin 

 lomený výraz 

 podmínky lomeného výrazu 

Přesahy 
M (9. ročník): Rovnice s neznámou ve jmenovateli  
INF (9. ročník) : Excel v praxi 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, 
komunikace, kooperace a kompetice. 

Podobnost  

výstupy učivo 
 Podobnost 
 žák: 
 rozpozná podobné útvary, zapíše správně 
 podobnost pomocí matematické 

symboliky 
 určí poměr podobnosti 
 užívá věty o podobnosti trojúhelníků 
 v početních a konstrukčních úlohách 

 podobnost útvarů 

 věty o podobnosti trojúhelníků 

 podobnost v praxi 

Přesahy 
INF (9. ročník) : Excel v praxi 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, 
komunikace, kooperace a kompetice. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

výstupy učivo 
Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

žák: 
 vyřeší rovnice s neznámou ve jmenovateli 

s využitím znalostí o lomených výrazech, 
 vyřeší slovní úlohy z praxe 

 rovnice s neznámou ve jmenovateli slovní 
úlohy („na společnou práci") 

Přesahy 
INF (9. ročník) : Excel v praxi 
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Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, 
komunikace, kooperace a kompetice. 

Soustavy rovnic 

výstupy učivo 
Soustavy rovnic 

žák: 
 vyřeší vhodnou metodou (sčítací, 

dosazovací) soustavu dvou lineárních 
rovnic se dvěma neznámými 

 vyřeší slovní úlohy pomocí lineárních 
rovnic i soustav lin. rovnic 

 soustava dvou lineárních rovnic 
se dvěma neznámými 

 slovní úlohy řešené pomocí lin. 
rovnic i soustav lineárních rovnic 

 („na pohyb", „na směsi") 

Přesahy 

INF (9. ročník) : Excel v praxi 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, 
komunikace, kooperace a kompetice. 

Funkce 

výstupy učivo 

Funkce 

žák: 
 zakreslí bod v pravoúhlé soustavě 

souřadnic 
 rozezná funkční vztah od jiných vztahů 
 vysvětlí pojem lineární funkce 
 sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce, 
 použije funkci při řešení úloh z praxe 

 pravoúhlá soustava souřadnic 

 definice funkce 

 lineární funkce (přímá úměrnost), 

 graf lineární funkce 

Přesahy 
INF (9. ročník) : Excel v praxi 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, 
komunikace, kooperace a kompetice. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení 
 

 

Povrch a objem těles 

výstupy učivo 
Povrch a objem těles 

žák: 
 uvede základní vlastnosti jehlanu, kužele 

a koule,   
 načrtne tato tělesa 

 jehlan 

 kužel 

 koule 

 slovní úlohy 
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 narýsuje síť a z ní těleso vymodeluje 
 vypočítá povrch a objem těles, 
 řeší slovní úlohy a reálné příklady  

z praxe 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, 
komunikace, kooperace a kompetice. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení 

Základy finanční matematiky 

výstupy učivo 
Základy finanční matematiky 

 řeší úlohy z praxe na jednoduché 
úrokování 

 základní pojmy finanční matematiky 

Přesahy 
INF (9. ročník) : Excel v praxi 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, 
komunikace, kooperace a kompetice. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení 

 

 

5.3.  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ  TECHNOLOGIE  

   Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout 

základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání 

výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, 

tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní 

technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako 

povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v  

informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce  

i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

   Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení 
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kdekoliv a kdykoliv", vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 

mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 

vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

   Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují 

žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních 

zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina 

přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka 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 učení 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 software, 

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

 šetrné práci s výpočetní technikou, 

 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, 
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 respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru, 

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

 šetrné práci s výpočetní technikou. 

 

5.3.1. ZÁKLADY INFORMATIKY  

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

 

     Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu 
stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. 
   Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim 
dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, získat elementární dovednosti  
v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě 
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání  
i v praktickém životě. 
     Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní 
technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 
1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem 
uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní  
i zájmové činnosti. 
     Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení 
kdekoliv a kdykoliv", vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 
mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 
vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 
 
   Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat 
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů  
ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina 
přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oboru Informační a komunikační 
technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 
 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

   Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti 
počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními 
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uživatelským způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce 
s grafikou a databázemi. 

    Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se 
zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady. 

    Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce souvisí s průřezovým tématem „Mediální 
výchova". Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v 5. a 6. 
ročníku. Výuka probíhá v budově školy v odborných učebnách vybavených počítači. 

    Při výuce je uplatňována zásada „jeden počítač pro jednoho žáka". Z tohoto důvodu se 
třídy dělí na skupiny podle počtu pracovních stanic. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace     1 1    

Typ 
předmětu 

    povinný povinný    

 

5. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Informatika jako vědní obor 

výstupy učivo 
Zájem o obor 

 Žák se zajímá o obor IVT 
 Využívá  VT po studium, zábavu 

 Zájem o obor IVT Využití VT po studium Počítače 
ve společnosti Zdraví a počítač 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

Seznámení se základním hardwarem 

výstupy učivo 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

160 

 

Orientace v základním názvosloví  
 Orientuje se v základních pojmech 

informatiky 

 Základní názvosloví - počítač, monitor, 
klávesnice, myš, tiskárna. 

 Zapnutí a vypnutí počítače Klávesnice, 
rozložení kláves Psaní na klávesnici, oprava 
psaní Složení a funkce myši 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

Základy obsluhy OS Windows 

výstupy učivo 
Základní orientace v OS Windows  

 Orientuje se v OS na základní 
uživatelské úrovni 

 Pracovní plocha 

 Pozadí a spořič obrazovky Ikony na ploše 

 Hlavní panel Stromová struktura 

 Vytvoření vlastní složky 

 Uložení dokumentu do vlastní složky 
Vyhledávání 

 Práce s tiskárnou 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

Schránka 

výstupy učivo 
Základy práce s textovým dokumentem 

 Začíná pracovat s textovým editorem -
tisk, uložení, otevření dokumentu, 

Práce se schránkou 
 procvičuje přenos dat mezi jednotlivými 

aplikacemi pomocí schránky 
 zadává zkratkové příkazy pro práci se 

schránkou 
Přenášení dat 

 Přenáší data mezi jednotlivými 
aplikacemi pomocí schránky 

 Práce se schránkou 

 Vyjmutí, kopírování, vkládání Přenos dat mezi 
aplikacemi 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Komunikace 

Úvod do grafiky 
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výstupy učivo 
 Práce se schránkou 
 Přenos dat mezi jednotlivými aplikacemi 
 pomocí schránky 
 Zkratkové příkazy pro práci se 

schránkou 
 Základní orientace v grafice 
 Jednoduché grafické projekty, 

především v programu Malování 

 Spuštění aplikace Malování Panel kreslících 
nástrojů Volba barev 

 Výběr objektu, režim průhlednosti 

 Čáry, křivky 

 Vkládání textu do obrázku 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

Grafické projekty 

výstupy učivo 
Orientace v základním názvosloví 

 Orientuje se  v základních pojmech 
informatiky 

 Začíná se orientovat v OS Windows 
Orientace v OS na základní uživatelské 
úrovni. Práce s okny 

Základy práce s textovým dokumentem 
 Začíná pracovat s textovým editorem - 

Tisk, uložení, otevření dokumentu 
Práce se schránkou 

 Přenáší data mezi jednotlivými 
aplikacemi pomocí schránky 

 Zadává zkratkové příkazy pro práci se 
schránkou 

Základní orientace v grafice 
 Vytváří jednoduché grafické projekty, 

především v programu Malování 

 Hraní si s fotografiemi, 

 koláže z fotografií,  

 Koláže vlastních obrázků  

 vrstvení obrázků, 

 Orientace v základních pojmech informatiky 

 Základy práce s textovým dokumentem 

 Práce se schránkou 

 Základní orientace v grafice 

 

Přesahy 
PŘ (5. ročník): Země a vesmír 
PŘ (5. ročník): Člověk a jeho zdraví 
VV (5. ročník): výtvarné osvojování věcí 
VV (5. ročník): výtvarné osvojování přírody V (5. ročník): VV a životní prostředí 
VV (5. ročník): hra s barvou 
VV(5. ročník): modelování a organizace prostoru V (5. ročník): dekorativní práce 
VV (5. ročník): tematické práce 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 
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Internet – základní seznámení 

výstupy učivo 
Práce se schránkou 

 Přenáší data mezi jednotlivými 
aplikacemi pomocí schránky 

 zadává zkratkové příkazy pro práci se 
schránkou 

Internet, práce s internetem  
 začíná pracovat s celosvětovou sítí 

internet. 
 Kopíruje data z internetu 

 Princip práce s internetem, 

 vyhledávání, 

 mailová schránka, 

 Přenos dat mezi jednotlivými aplikacemi 
pomocí schránky 

 zkratkové příkazy pro práci se schránkou 

 Základy práce s celosvětovou sítí internet. 

 Kopírování dat z internetu 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

Autorská práva 

výstupy učivo 
Základní orientace v právních 
normách ohledně SW 

 žák se orientuje v termínech jako 
legální sw, 

 Poučení o autorském zákoně,  

 typy softwaru 

 Free verze  

 Demo verze  

 Sharware verze  

 Trial verze  

 Plná verze 

 Pokazování legálnosti softwaru 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, 
postoje, praktická etika 

 

6. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Opakování učiva 5. ročníku 

výstupy učivo 
Shrnutí z předcházejícího ročníku  

 Shrnutí z předcházejícího ročníku - 
zopakování probrané látky s důrazem na 
kopírování a základy editace textu 

 Shrnutí učiva 

 Projekt - Co jsem se naučil v 5. ročníku? 
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Přesahy 
 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

Historie počítačů 

výstupy učivo 
Orientace v historii výpočetní techniky 

 Seznámí se s vývojem výpočetní 
techniky a vznikem počítačů 

 Seznámí se s nástupem uživatelsky 
přívětivých OS 

 Úvod do historie výpočetní techniky 

 vývoj výpočetní techniky Vznik počítačů, 

 nástup uživatelsky přívětivých OS 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

Počítačové názvosloví 

výstupy učivo 
Orientace v názvosloví  

 Orientuje se v základních pojmech 
informatiky 

 Orientace v názvosloví 
 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

WordPad – základy editace textu 

výstupy učivo 
Editace textů 

 Pracuje v pokročilé editaci textů v 
jednoduchých textových editorech 

 kopíruje mezi dokumenty,  
 vkládá soubory do dokumentu 

 Seznámení s funkcí textového editoru, 

 základní typografická pravidla 

 ukládání 

 tisk 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
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vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

Internet 

výstupy učivo 
Orientace v názvosloví 

 Orientuje se v základních pojmech 
informatiky. 

Editace textů   
 Edituje texty v jednoduchých textových 

editorech, 
 Kopíruje mezi dokumenty, 
 vkládá soubory do dokumentu. 

Internet - vyhledávání  
 zná některé české vyhledávače,  

zahraniční vyhledávače, 
 zná princip vyhledávání na internetu, 
 dokáže provést selekce vyhledaných 

výsledků. 
Internet - mail, komunikace  

 Pracuje s mail schránkou  
 využívá free mail služeb, 
 nastaví některé z antivirů, antispamů 

 Princip práce internetu,  

 vyhledávání na Google,  

 mailová schránka, 

 Orientace v základních pojmech informatiky 

 Pokročilá editace textů v jednoduchých 
textových editorech, 

 kopírovaní mezi dokumenty, 

 vkládání souborů do dokumentu. 

 české vyhledávače,  

 zahraniční vyhledávače, 

 princip vyhledávání na internetu, 

 selekce vyhledaných výsledků. 

 Práce s mail schránkou  

 využívaní free mail služeb 

 nastavení antivirů, antispamů. 

Přesahy 
M (6. ročník): Osová a středová souměrnost  
M (6. ročník) : Geometrické útvary v rovině In (6. ročník): Projekty 
In (6. ročník) : Internet 
In (6. ročník) : Počítačové názvosloví In (6. ročník) : Historie počítačů 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního 

Projekty 

výstupy učivo 
Vlastní projekt 
Využití získaných dovedností a znalostí ve 
vlastním projektu 

Projekty: Vánoce Velikonoce 
Naše třída - fotografie 

Přesahy 
ČJ (6. Ročník) : Jazyková výchova 
ČJ (6. Ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Komunikace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení 

Autorská práva 

výstupy učivo 
Orientace v právních normách ohledně SW 

 žák se orientuje v termínech jako legální 
sw, free verze, trial 

 Poučení o autorském zákoně  

 Typy softwaru: 

 Free verze Demo verze Shareware verze Trial 
verze 
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 Plná verze 

 Pokazování legálnosti softwaru 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Stavba mediálních sdělení 

 

5.3.2. INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA  

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

 
     Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu 
stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. 
 
     Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim 
dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti  
v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě 
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání  
i v praktickém životě. 
 
     Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní 
technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání  
na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti j sou v informační společnosti nezbytným 
předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní  
i zájmové činnosti. 
 
     Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení 
kdekoliv a kdykoliv", vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 
mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků  
a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 
 
     Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat 
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech 
vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec 
vzdělávacího obsahu vzdělávací oboru Informační a komunikační technologie,  
a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 
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OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 

     Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře  
a činnosti počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými 
zařízeními uživatelským způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si 
základy práce s grafikou a databázemi. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat  
a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si 
základy elektronické komunikace a její zásady. 
 
     Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce souvisí s průřezovým tématem „Mediální 
výchova". Výuka probíhá v budově školy v odborných učebnách vybavených počítači.  
Při výuce je uplatňována zásada „jeden počítač pro jednoho žáka". Z tohoto důvodu se třídy 
dělí na skupiny podle počtu pracovních stanic. 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace       0+1 0+1 0+1 

Typ 
předmětu 

     
 Povinný 

disp.hod. 

Povinný 

disp.hod. 

Povinný 

disp.hod. 

 

7. ROČNÍK, DOTACE 0+1, VOLITELNÝ 

 

Historie počítačů 

výstupy učivo 
Orientace v historii 

 Student získá základní povědomí 
 o historii výpočetní techniky a jejím 
vývoji. 

 Vývoj výpočetní techniky, 

 zpracování vlastního referátu. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Literární výchova  
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti 
D (6. ročník): Člověk a dějiny 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

Počítačové názvosloví 

výstupy učivo 
 Žák se orientuje v základním názvosloví, 
 Žák se orientuje v základních pojmech 

informatiky. 

 Práce s odbornou literaturou, 

 orientace v základním názvosloví, 

 orientace v základních pojmech 
informatiky. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Literární výchova  
ČJ (6. ročník): čtení 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 
poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 
ENFIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí , Vztah člověka k prostředí 

Internet 

výstupy učivo 
 Internet – žák umí vyhledávat na 

internetu informace, které dále používá 
pro svoji práci a vzdělání. 

 Žák se seznámí s nepoužívanějšími 
vyhledávači. 

 Žák chápe princip vyhledávání na 
internetu, selektuje vyhledávané 
výsledky. 

 Žák se seznámí s nebezpečími, která 
mohou být spojena s užíváním internetu. 

 Přenos vyhledaných informací k dalšímu 
zpracování, 

 poučení o bezpečnosti při práci 
s internetem, nejčastější nebezpečí 
spojená s internetem a sdílením dat. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): čtení 
Všechny předměty - informace 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 
poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 
ENFIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí , Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu, 
mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve 
společnosti 

e-mail, pokročilé funkce 

výstupy učivo 
 Žáci se seznámí s fungováním internetu,  
 pracují s e-mailovou poštou, komunikují 

v rámci e-mailu, 
 pracují s e-mailovou schránkou, 
 Využívají free mail služeb, nastavení 

antivirů, antispamů. 

 Internet - mail, komunikace, 

 práce s mail schránkou, 

 využívaní free mail služeb, 

 nastavení antivirů, antispamů, 

 filtry, mailfiltry, spam,  

 přeposílání odpovědi v nepřítomnosti. 
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Přesahy 
ČJ (6. ročník): Literární výchova  
ČJ (6. ročník): čtení 

Průřezová témata 
schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu, 
mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve 
společnosti 

8. ROČNÍK, DOTACE 0+1, VOLITELNÝ 

 

Opakování 

výstupy učivo 
Upevnění učiva minulého ročníku 

 Žáci si zopakují a upevní vědomosti 
získané v minulém ročníku a formou 
jednoduchých úloh si prakticky 
procvičí teoretické informace. 

 Předchůdci počítačů, 

 vývoj počítačů, 

 hardware. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Hodnoty, postoje, praktická etika, 
Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, 
Kooperace a kompetice 

Word - projekty 

výstupy učivo 
Základy editace textu  

 Žáci si zopakují zásady editace textu a 
typografických pravidel. 

Orientace v textovém editoru Word 
 Žák používá Word pro zpracování svých 

projektů při provázání na internet, 
 zvládá práci ve Wordu na běžné 

uživatelské úrovni. 
Aplikace získaných informací  

 Žák v zadaných projektech provede 
aplikaci získaných informací  
v praktickém použití, 

 samostatně vyhledá potřebné informace 
na internetu. 

Vyhledávání a zpracování nalezených informací 
 Zpracuje  vyhledané informace 

v textovém editoru, tabulkovém 
kalkulátoru, prezentačním programu. 

 Aplikování získaných poznatků a 
dovedností při tvorbě projektů: 

o Učíme se jinak, 
o další školní projekty. 

Přesahy 
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ČJ (8. ročník) : Jazyková výchova 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (8. ročník): Literární výchova 
D (8. ročník): Modernizace společnosti  
Z (8. ročník) : Evropa 
Z (8. ročník): Hospodářský zeměpis 
VV (8. ročník): vizuálně obrazné vyjádření 
VV (8. ročník): uspořádání objektů 
VV (8. ročník): uplatnění mimovizuálních podnětů    
VV (8. ročník) : smyslové účinky obrazných vyjádření  
VV (8. ročník): prostředky pro vyjádření 
VV (8. ročník): typy vizuálně obrazných vyjádření  
VV (8. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením 
VV (8. ročník) : osobní postoj v komunikaci 
VT (8. ročník) : vizuálně obrazné vyjádření 
VT (8. ročník) : uspořádání objektů 
VT (8. ročník) : uplatnění mimovizuálních podnětů  
VT (8. ročník) : smyslové účinky obrazných vyjádření  
VT (8. ročník) : prostředky pro vyjádření 
VT (8. ročník) : typy vizuálně obrazných vyjádření 
VT (8. ročník) : přístupy k obrazným vyjádřením  
VT (8. ročník) : osobní postoj v komunikaci 
IVT (8. ročník) : Word – projekty 
Z (8. ročník): sídelní, společenské, hospodářské poměry světa  
Z (8. ročník): politická struktura světa 
Z (8. ročník): globální problémy světa  
Z (8. ročník): životní prostředí 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a 
stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality, 
Princip sociálního smíru a solidarity  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a 
vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu 

PowerPoint 

výstupy učivo 
Aplikace získaných informací  

 Žák v zadaných projektech provede 
aplikaci získaných informací  
v praktickém použití, 

 Seznámení s prezentačním programem, 

 pracovní plocha, 

 princip snímků, 

 základy tvorby prezentace, 
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 samostatně vyhledá potřebné informace 
na internetu. 

Vyhledávání a zpracování nalezených informací 
 Zpracuje  vyhledané informace 

v textovém editoru, tabulkovém 
 kalkulátoru, prezentačním programu. 

Orientace v prezentačním porgramu 
 Žák používá prezentační program  

pro prezentaci své práce, 
 využívá všech funkcí programu, včetně 

časování, animací, přechodů. 

 vkládání grafických objektů, 

 nastavení animací, 

 nastavení přechodů, 

 uložení a spuštění prezentace, 

 projekt: 
o Učíme se jinak, 
o Výlet 

Přesahy 
Z (8. ročník) : Evropa 
Z (8. ročník): Hospodářský zeměpis 
Z (8. ročník): sídelní, společenské, hospodářské poměry světa  
Z (8. ročník): politická struktura světa 
Z (8. ročník): globální problémy světa 
VV (8. ročník): vizuálně obrazné vyjádření  
VV (8. ročník): uspořádání objektů 
VV (8. ročník): uplatnění mimovizuálních podnětů    
VV (8. ročník) : smyslové účinky obrazných vyjádření 
VV (8. ročník): prostředky pro vyjádření 
VV (8. ročník): typy vizuálně obrazných vyjádření  
VV (8. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením 
VV (8. ročník) : osobní postoj v komunikaci 
VT (8. ročník) : vizuálně obrazné vyjádření 
VT (8. ročník) : uspořádání objektů 
VT (8. ročník) : uplatnění mimovizuálních podnětů  
VT (8. ročník) : smyslové účinky obrazných vyjádření  
VT (8. ročník) : prostředky pro vyjádření 
VT (8. ročník) : typy vizuálně obrazných vyjádření 
VT (8. ročník) : přístupy k obrazným vyjádřením  
VT (8. ročník) : osobní postoj v komunikaci   
IVT (8. ročník) : Word - projekty 
IVT (8. ročník): Autorská práva 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Hodnoty, postoje, praktická etika, 
Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, 
Kooperace a kompetice 

Excel 

výstupy učivo 
Aplikace získaných informací  

 Žák v zadaných projektech provede 
aplikaci získaných informací  
v praktickém použití, 

 samostatně vyhledá potřebné informace 
na internetu. 

Vyhledávání a zpracování nalezených informací 
 Zpracuje vyhledané informace 

v textovém editoru, tabulkovém 

 Seznámení s programem, 

 pracovní plocha, 

 vzorce (sčítání, odčítání, procenta, 
průměr), 

 tabulky se vzorci, 

 tvorba grafů. 
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kalkulátoru, prezentačním programu. 
Orientace v tabulkovém kalkulátoru 

 Žák používá Excel pro zpracování 
svých projektů při provázání  
na internet, 

 zvládá práci v Excelu na běžné uživatelské 
úrovni, 

 používá jednoduché matematické vzorce, 
 prezentuje data v grafech.  

Přesahy 
M(8. ročník) Statistika  
M(8. ročník) Konstrukční úlohy 
M(8. ročník) Válec  
M(8. ročník) Lineární rovnice  
M(8. ročník) Mnohočleny  
M(8. ročník) Výrazy 

Průřezová témata 
 

Autorská práva 

výstupy učivo 
Aplikace získaných informací 

 V zadaných projektech provede aplikaci 
získaných informací  
v praktickém použití, 

 samostatně vyhledá potřebné informace 
na internetu. 

Základní orientace v právních normách ohledně 
SW 

 Žák se orientuje v termínech jako 
legální sw, free verze, trial. 

 Poučení o autorském zákoně, 

 typy softwaru: 
o Free verze, 
o Demo verze,  
o Shaware verze, 
o Trial verze,  
o Plná verze, 

 prokazování legálnosti sofwaru 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, komunikace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Vnímání autora 
mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 0+1, VOLITELNÝ 

 

Opakování učiva z  8.ročníku 

výstupy učivo 
Upevnění učiva minulého ročníku  

 Žáci si zopakují a upevní vědomosti 
získané v minulém ročníku a formou 

 Word, 

 PowerPoint, 

 Excel. 
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jednoduchých úloh si prakticky procvičí 
teoretické informace. 

Přesahy 
IVT (8. ročník) : Excel 
IVT (8. ročník): Autorská práva  
IVT (8. ročník): Power Point 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, komunikace 

Nebezpečí a hrozba z internetu 

výstupy učivo 
Internet a jeho hrozby 

 Žák se seznámí s nebezpečími 
a hrozbami internetu, 

 dokáže se vůči nim bránit, 
 ví, kde najít pomoc,  
 ví, jaký používat SW. 

 Hoax, 

 spam,  

 viry, 

 hacking,  

 červi,  

 Trojský kůň, 

 Ochrana – Firewall. 

Přesahy 
INF (6. ročník) : Internet 
INF (6. ročník): E-mail, pokročilé funkce  
IVT (7. ročník): Zdroje informací 
IVT (7. ročník) : Web stránky  
IVT (8. ročník): Autorská práva 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání 
a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality. 

Tvorba projektu 

výstupy učivo 
Upevnění učiva minulého ročníku 

 Žáci si zopakují a upevní vědomosti 
získané v minulém ročníku a formou 
jednoduchých úloh si prakticky procvičí 
teoretické informace. 

Aplikace získaných informací  
 Žák v zadaných projektech provede 

aplikaci získaných informací  
v praktickém použití, 

 samostatně vyhledá potřebné informace 
na internetu, 

 pro svou práci využívá celé kancelářské 
sady MS Office. 

 S využitím znalostí Wordu a Power Pointu 
zpracovat prezentaci k projektu Učíme se 
jinak, 

 Zpracování projektové práce s využitím 
informací z internetu a ze zážitkových dní, 

 Přípradně zpracovat výukové listy pro 
žáky nižších ročníků na téma:  

o Skrytá tvář internetu,  
o Složení počítače,  
o Kdo a jak řídí internet, 
o Moje město, 
o Data mají cenu zlata, 
o Historie počítačů, 
o Počítače včera, dnes a zítra. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník) : Jazyková výchova 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (9. ročník): Literární výchova  
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Z (9. ročník): Česká republika 
Z (9. ročník): Základní údaje - poloha 
Z (9. ročník): základní údaje - obyvatelstvo, administrativní členění 
 Z (9. ročník) : přírodní poměry 
Z (9. ročník): obyvatelstvo, sídelní a hospodářské poměry  
Z (9. ročník) : regiony ČR 
Z (9. ročník): místní oblast 
VV (9. ročník): vizuálně obrazné vyjádření  
VV (9. ročník): uspořádání objektů 
VV (9. ročník) : smyslové účinky obrazných vyjádření 
VV (9. ročník): prostředky pro vyjádření 
VV (9. ročník): typy vizuálně obrazných vyjádření  
VV (9. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením  
VV (9. ročník) : osobní postoj v komunikaci 
VT (9. ročník) : vizuálně obrazné vyjádření 
VT (9. ročník) : uspořádání objektů 
VT (9. ročník) : uplatnění mimovizuálních podnětů  
VT (9. ročník) : smyslové účinky obrazných vyjádření  
VT (9. ročník) : prostředky pro vyjádření 
VT (9. ročník) : typy vizuálně obrazných vyjádření  
VT (9. ročník) : přístupy k obrazným vyjádřením  
VT (9. ročník) : osobní postoj v komunikaci 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace 
asebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola, Občan, občanská 
společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora 
multikulturality, Princip sociálního smíru a solidarity 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, 
Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu. 

Excel v praxi 

výstupy učivo 
Využití tabulkového kalkulátoru 

 Žák s využitím tabulkového kalkulátoru a 
jeho funkcí prezentuje výsledky dle 
zadaných kritérií. 

 Zpracování a prezentace například 
pololetních výsledků tříd, ročníků a celé 
školy, 

 zpracování a prezentace porodnosti  
v Klaudiánově nemocnici v Mladé 
Boleslavi, 

 statistika prodeje automobilů Škoda na 
světovém trhu atp. 

Přesahy 
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M (9. ročník) : Výrazy   
M (9. ročník): Podobnost 
M (9. ročník): Rovnice s neznámou ve jmenovateli  
M (9. ročník) : Soustavy rovnic 
M (9. ročník) : Funkce 
M (9. ročník): Povrch a objem těles 
M (9. ročník) : Základy finanční matematiky  
VT (8. ročník) : uspořádání objektů 
IVT (8. ročník) : Excel 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Komunikace 

 

 

 

5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 
   Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP Z V, která je 
koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje 
vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 
zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k 
dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) 
obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a 
jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině 
a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 
vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe 
i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se 
složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných 
stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o 
nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí 
vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho 
přednostem i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek 
minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací 
oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat 
na myšlenky, názory a podněty jiných. 
   Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z 
konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 
jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této 
vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i 
ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich 
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postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. Vzdělávací 
oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk 
a společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah 
vzdělávacího oboru člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů. Propojováním 
tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich 
vzdělávacího obsahu. 
   V tematickém okruhu Místo kde žijeme, se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, 
vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. 
Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat 
nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na 
praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností 
žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem 
probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění 
a vztah k naší zemi. 
   V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 
vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, 
pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a 
žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se 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. 
 
   Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným 
výstupům pro 1. období vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva 
předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a 
okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je vsak možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku 
nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně držet 
tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat 
ho k očekávaným výstupům. 
   V tematickém okruhu 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 v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o 
minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli 
samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak 
od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, 
sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 
   V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 
soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i 
neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří 
jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

176 

 

kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického 
poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, 
učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a 
k trvale udržitelnému rozvoji. 
     V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. 
Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak 
se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné 
z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní 
poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. 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. Potřebné vědomosti a 
dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají 
určené role a řeší modelové situace. 

 

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

     Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, 
že vede žáka k: 

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti, 
 Orientaci 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 společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 
pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů, 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní 
komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím 
elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a 
limitů), 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním 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, 
 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 

rozpočtu, 
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 poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 
předcházení, k 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. 

 

5.4.1.  PRVOUKA 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

     Vyučovací předmět prvouka je tvořen v prvním a druhém ročníku pěti tematickými okruhy 
- Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody, Člověk a jeho zdraví. 
Ve třetím ročníku třemi okruhy - Místo, kde žijeme, Rozmanitosti přírody, Člověk  
a jeho zdraví. V tematických okruzích Místo, kde žijeme a Lidé kolem nás si žáci postupně 
osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam  
a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti  
a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. 
Seznamují se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí. 
Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 
demokratického státu. 
 
     V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a 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. Podstatou tematického okruhu je vyvolat 
u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci 
mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, 
především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně 
navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.  
 
     V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost  
i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili,  
že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje  
ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně 
obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí 
hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, 
sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět  
k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. 
 
     V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce  
a potřeby. Poznávají, 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. 
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Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o 
bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které 
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou 
odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí 
k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a 
dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají 
určené role a řeší modelové situace. 
 
     Vyučovací předmět Prvouka probíhá ve třídách, v přírodě - vycházky a pozorování přírody, 
občas využíváme programy v počítačové učebně. 
 
   Týdenní dotace předmětu Prvouka je v 1. - 3. ročníku celkem 7 hodin (po dvou hodinách 
v každém ročníku). Ve třetím ročníku je posílena o jednu povinou disponibilní hodinu (tj. 2+1). 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

Kompetence k učení 
 Podporujeme samostatnost a tvořivost, 
 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní a rozšiřující učivo 
 učíme pracovat s chybami 
 vedeme k trpělivosti, povzbuzujeme 
 učitel jde žákům příkladem 
 seznamujeme děti s cílem výuky 

kompetence k řešení problémů 
 Vedeme žáky přijímat odpovědnost za chování, k řešení problémů, 
 podporujeme různé způsoby řešení problémů, týmové řešení, 
 předcházíme problémům vysvětlováním, 
 jdeme příkladem, řešíme problémy s nadhledem 

kompetence komunikativní 
 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace, 
 netolerujeme agresivní projevy žáků, 
 vedeme žáky k otevřenému vyjadřování svých názorů, 
 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi, 
 vyžadujeme dodržování pravidel školního řádu, 
 učíme žáky naslouchat druhých, 
 jdeme příkladem, snažíme se co nejvíce otevřeně komunikovat se žáky, rodiči a širší 
 veřejností. 

kompetence sociální a personální 
 učíme žáky pracovat v týmech, spolupracovat, 
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 podporujeme vzájemnou pomoc, toleranci, 
 jdeme příkladem, podporujeme spolupráci všech pedagogických pracovníků, rodiny  

a školy. 

kompetence občanské 
 Upevňujeme hrdost na svou osobu, rodinu a obec, 
 vedeme žáky k ochraně životního prostředí, 
 netolerujeme nekamarádské chování. 

 

Kompetence pracovní 
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 
 Vedeme žáky k dodržování pravidel ochrany zdraví. 
 Jdeme příkladem, dodržujeme dané slovo, vážíme si své profese. 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 2 2 2+1       

Typ 
předmětu 

povinný povinný povinný       

1. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Místo, kde žijeme. 

výstupy učivo 
Žák: 

 popíše bezpečnou cestu do školy - 
rozliší možná nebezpečí v nejbližším 
okolí, situaci modeluje, 

 rozezná nebezpečí různého 
charakteru, využívá bezpečná místa  
pro hru a trávení volného času, 

 rozpozná svoji školu a spolužáky -určí 
svoje pracovní místo -uvede svoji 
adresu, zajímavosti v místě bydliště, 

 EV - naslouchá učiteli a svým 
spolužákům, 

 pojmenuje členy své rodiny a popíše 
jejich roli, 

 vyjmenuje dobré a špatné 

 Místo, kde žijeme-domov - prostředí 
domova -orientace v místě bydliště –škola, 

 EV - jednoduchá komunikační pravidla  
ve třídě, 

 poděkování, omluva, přiměřená gestikulace, 

 prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy 

 bezpečnost v dopravním provozu - cesta do 
školy - regionální památky 
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Přesahy 
ČJ (1. ročník),  ČJ (2. ročník), M(1. ročník), HV (1. ročník), VV (1. ročník),  PČ 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace  
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Podpora multikulturality 

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 
 Pojmenuje členy své rodiny a popíše 

jejich roli, 
 Vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti 

lidí, 
 rozliší blízké příbuzenské vztahy, 
 toleruje odlišnosti spolužáků, 
 EV – osvojí si oslovování křestními 

jmény, 
 používá vhodné formy pozdravu, 
 EV – dodržuje jednoduchá 

komunikační pravidla ve třídě, 
 EV - podílí se na vytváření společenství 

třídy prostřednictvím dodržování 
jasných a splnitelných pravidel,  

 upravuje své chování ve třídě, ve 
školní jídelně, družině v dopravním 
prostředku atp. 

Lidé kolem nás 

 život a funkce rodiny, 

 EV – oslovení, používání vhodných forem 
komunikace, 

 práce fyzická a duševní, zaměstnání 

 soužití lidí, 

 mezilidské vztahy, komunikace, pomoc 
nemocným, 

 obchod a firmy, 

 chování lidí, 

 principy demokracie. 

Přesahy 
ČJ (1. ročník) : základy techniky mluveného projevu 
ČJ (1. ročník): krátké mluvené projevy 
ČJ (1. ročník) : písemný projev 
M (1. ročník): porovnávání čísel 0-20, zápis znamének 
VV (1. ročník): tematické práce 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, komunikace  
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Lidé a čas 

výstupy učivo 
 Uvede ze svého života příklad z 

minulosti, současnosti a budoucnosti 
 uvede svůj režim dne s časovými údaji 
 charakterizuje roční doby z hlediska 

života v rodině, zvyků a činností členů 
rodiny. 

Lidé a čas 

 orientace v čase - měsíce, dny, 

 určování času, kalendář 

 režim dne 

 roční doby. 

Přesahy 
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Či (1. ročník): psaní písmen a číslic 
M (1. ročník) : jednoduché slovní úlohy  
PČ (1. ročník): Práce s papírem 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Komunikace 

Rozmanitost přírody 

výstupy učivo 
 Uvede příklady ze života živočichů a 

rostlin v jednotlivých ročních 
obdobích, 

 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných znaků. 

 Rozmanitosti přírody, 

 den a noc, 

 změny v přírodě v ročních obdobích. 

Přesahy 

ČJ (1. ročník): krátké mluvené projevy  
HV (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 

Člověk a jeho zdraví 

výstupy učivo 
 Uvede příklady dětských her, objasní 

význam hry pro dítě, 
 popíše základní stavbu lidského těla a 

funkci jednotlivých orgánových 
soustav, 

 uvede základní zásady osobní hygieny, 
správné výživy a zdravého způsobu 
života, 

 vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz  
 na příkladech uvede, jak lze  

preventivně předcházet nemocem, 
úrazům, zneužívání své osoby, 

 v modelových příkladech předvede 
první pomoc a uvede způsoby léčby 
běžných onemocnění, 

 ví, kdy použít čísla tísňového volání 
112, 150, 155, 158, 

 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepříjemná, v 
případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe I pro jiné, 

  ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek. 

 Člověk a jeho zdraví, 

 lidské tělo, 

 základní stavba a funkce, 

 péče o zdraví, 

 pitný a pohybový režim, zdravá strava, 
nemoc, osobní hygiena, 

 osobní bezpečí, 

 ochrana proti zneužívání. 

 

Přesahy 
Či (1. ročník): hygiena psaní 
VV (1. ročník): dekorativní práce 
PČ (1. ročník): Pravidla stolování a prostírání 
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Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů  
a rozhodovací dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 

 

2. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Místo, kde žijeme. 

výstupy učivo 
 Rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a 
trávení volného času, 

 uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a 
chování v silničním provozu při cestě do 
školy a ze školy, charakterizuje 
nebezpečná místa, 

 rozliší různé dopravní prostředky - 
zapíše adresu domů, adresu školy. 

 orientace v místě bydliště a okolí školy cesta 
na určené místo, dopravní značení,  

 předcházení rizikovým situacím v dopravě a 
v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky) 

 osobní bezpečí, krizové situace, 

 vhodná a nevhodná místa pro hru 

Přesahy 
Či (2. ročník) : Psaní 
V (2. ročník): tematické práce 
PČ (2. ročník): Práce s papírem 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů  
a rozhodovací dovednosti, Mezilidské vztahy 
 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 
 popíše role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi 
 uvede a popíše povolání rodičů 
 zapíše datum narození 
 vyjmenuje a popíše různá povolání a 

pracovní činnosti, 
 vysvětlí potřebu různosti lidí a jejich 

povolí ani pro společnost 
 v modelových situacích předvede 

základní pravidla slušného chování ve 
společnosti a rodině  

 objasní termíny: ohleduplnost, 
kamarádství 

 uvede příklady tolerance k 
nedostatkům a přednostem spolužáků 

 Lidé kolem nás 

 život a funkce rodiny 

 práce fyzická a duševní, zaměstnání 

 soužití lidí  

 mezilidské vztahy, komunikace, 

 pomoc nemocným 

 obchod a firmy 

 chování lidí 

 principy demokracie. 
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Přesahy 
Či (2. ročník): Čtení a literární výchova  
PČ (2. ročník): Práce s papírem 

Průřezová témata 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola 

Lidé a čas 

výstupy učivo 
 Orientuje se v čase 
 na příkladech porovná minulost a 

současnost 
 rozliší kalendářní a školní rok, vymezí 

týdny, dny, hodiny, minuty 
 stanoví denní režim vhodný pro dítě, 

vymezí v něm vhodné pracovní a 
odpočinkové aktivity 

 uvede významné historické a kulturní 
památky a události regionu, 
interpretuje některé pověsti spjaté s 
místem, kde žije 

 uvede příklady zvyků a práce lidí. 

 Lidé a čas 

 současnost a minulost v našem životě 

  proměny způsobu života, bydlení, 
předměty denní potřeby, průběh lidského 
života, státní svátky a významné dny 

 
M (2. ročník): Orientace v čase 
VV (2. ročník): výtvarné osvojování věcí 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace  
a sebeorganizace, Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Rozmanitost přírody 

výstupy učivo 
 pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě 
 popíše ohleduplné chování k 
 přírodě 
 pozná a pojmenuje domácí zvířata a 

jejich mláďata, 
 rozezná pokojové rostliny, zeleninu, 

ovoce 
 navrhne způsob pomoci živočichům 

v přírodě za nepříznivých situací 

Rozmanitosti přírody 
-roční období a změny v přírodě 

 ochrana přírody  

 odpovědnost lidí 

Přesahy 

VV (2. ročník): výtvarné osvojování přírody 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Komunikace  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Člověk a jeho zdraví 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

184 

 

výstupy učivo 
 vysvětlí péči o sluch a zrak, 
  vysvětlí rozdíly předškolního, školního 

a dospělého věku 
 popíše prevenci nemocí a úrazů 
 předvede ošetření drobného poranění 
 uvede příklady správného chování 

chodce a cyklisty 
 uvede, jak se chovat v situaci 

obecného ohrožení 

 Člověk a jeho zdraví 

 lidské tělo-funkce, pohlavní rozdíly mezi 
mužem a ženou, vývoj jedince 

 péče o zdraví  

 drobné úrazy a poranění, první pomoc 

 osobní bezpečí  

 chování v rizikovém prostředí. 
 

Přesahy 
Či (2. Ročník): Slohová výchova  
VV (2.ročník): tematické práce 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí, komunikace ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí 
 

3. ROČNÍK, DOTACE 2+1, POVINNÝ 

 

Místo, kde žijeme 

výstupy učivo 
 začlení svou obec do příslušného kraje 

-popíše změny v nejbližším okolí, v 
místě kde žije 

 vyznačí na jednoduchém plánu 
místo svého bydliště a školy a cestu na 
určené místo 

 doporučí spolužákům vhodná místa 
pro volný čas, kulturu, služby, sport 

 ukáže přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině 

 vyjádří různými způsoby estetickou 
hodnotu a rozmanitost přírody 

 uvede příklady možnosti využití 
různých dopravních prostředků v 
nejbližším regionu a 

 zdůvodní jejich přednosti 

 Místo, kde žijeme 

 orientace v místě bydliště a okolní krajině  

 cesta z domova do školy  

 obec, místní krajina -její části, poloha v 
krajině 

 minulost a současnost obce 

 význačné budovy  

 dopravní síť 

Přesahy 
Či (3. ročník): čtení a literární výchova 
V (3. ročník): modelování a organizace prostoru  

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Jsme Evropané 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 
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Rozmanitost přírody 

výstupy učivo 
 uvede základní vlastnosti látek 
 uvede příklady změn látek (hmotnost, 

teplo, objem) 
 na příkladech uvede význam vody a 

vzduchu pro člověka 
 uvede příklady využití hornin a 

nerostů v regionu - rozliší rostliny 
kvetoucí a nekvetoucí, popíše části 
rostlin 

 vyjmenuje nejznámější hospodářské a 
léčivé rostliny, najde tyto rostliny v 
okolí školy 

 rozliší hospodářská a domácí zvířata 
uvede živočichy a rostliny žijící ve 
svém okolí 

 uvede správný způsob likvidace 
odpadů v domácnostech a význam 
třídění odpadů 

 Rozmanitosti přírody 

 látky a jejich vlastnosti -změny skupenství 

 látek, vlastnosti látek 

 životní podmínky  

 voda a vzduch 

 vlastnosti 

 půda-význam, složení 

 některé hospodářsky významné horniny a 
nerosty 

 rostliny, houby, živočichové výskyt ochrana 
životního prostředí  

 likvidace odpadů 

Přesahy 
V (3. ročník): hry s barvou 
PČ (3. ročník): Práce s drobným materiálem 

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Člověk a jeho zdraví 

výstupy učivo 
 zdůvodní význam správného držení 

těla 
 navrhne správné pracovní polohy při 

běžných činnostech ve škole i doma 
 popíše správnou volbu oblečení a 

obuvi pro různé modelové situace 
 vysvětlí význam péče o zdraví, 

otužování 
 sestaví svůj režim dne 
 vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a 

trávení volného času (i konkrétních 
her a činností) a volí odpovídající 
způsoby ochrany (jednání, organizace, 
ochranné pomůcky) 

 uvede zásady správného chování při 
styku s cizími osobami v různých 
modelových situacích 

 v modelových situacích ohrožení 
bezpečí (neznámá místa, setkání s 
neznámými lidmi, kontakt se zvířaty, 
práce s elektronickými médii atd.) 

Člověk a jeho zdraví 
-lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní 
stavba a funkce 

 péče o zdraví  

 intimní a duševní hygiena, 

 denní režim 

 osobní bezpečí 

 bezpečné chování v rizikovém prostředí 
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označí možná nebezpečí a diskutuje o 
účinných způsobech ochrany 

 v modelové situaci použije správný 
způsob komunikace s operátory 
tísňové linky 

 dokáže použít krizovou linku a 
nezneužívá ji, ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových 
linek 

 

 
Či (3. ročník): komunikační a slohová výchova 
Či (3. ročník) : psaní 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Mezilidské vztahy, Komunikace 

5.4.2. VLASTIVĚDA  

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA 

   Vyučovací předmět vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV.  
V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky  
o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických 
okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje žáky  
s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských dějin, 
integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků  
s dalšími informacemi z médií, uvádí je do souvislostí. Vzdělávací obsah předmětu směřuje 
zejména k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah  
ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi, ve které žijí a aby nabyli povědomí 
sounáležitosti s jinými demokratickými zeměmi. Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka 
dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity, a vytvořit mu podmínky  
pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve společnosti (v rámci České republiky  
i ostatních zemí Evropské unie). 

     Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy  
pro výuku vyučovacích předmětů Dějepis, Zeměpis a občanská a rodinná výchova  
ve vyšších ročnících školy a je členěn do tří základních tematických okruhů: Místo, kde 
žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující 
s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků. Rychlost postupu 
přizpůsobuje aktuální úrovni poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní 
zkušenosti. Tematické okruhy se společnými prvky vhodně a funkčně propojuje. 

     V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci seznamují se základními poznatky  
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o krajině, minulosti a současnosti své obce (regionu, vlasti). Získávají základní informace  
o Evropě, ostatních kontinentech a jejich zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat  
s mapami, používat získané vědomosti v praktických situacích. 

   V tematickém okruhu Lidé kolem nás žáci poznávají různé druhy lidské práce a učí se 
chápat jejich souvislost s přírodními podmínkami, poznávají, jak se činnosti lidí odrážejí  
v tvářnosti krajiny, charakteru staveb a v rozmanitých památkách. Žáci poznávají, jak se lidé 
sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se základními právy  
a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět 
(globální problémy). 

     V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a čase. Poznávají, jak 
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů, vycházejí od nejznámějších událostí v 
obci a regionu a postupují k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Získávají 
odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu 
dědictví a historickým památkám. Vytvářejí si základní představu o způsobu života svých 
předků v různých historických obdobích. 

   Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje v 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku  
a ve 2 hodinové týdenní dotaci v 5. ročníku (celkem 4 hodiny). Výuka probíhá převážně v 
kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tematické vycházky  
a exkurze apod.). Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání, 
získávání a zkoumání informací z různých dostupných zdrojů (literatura, rozhlas, televize, 
tisk, členové rodiny, lidé v nejbližším okolí apod.). 

 

VÝCHOVĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost" 
připravujeme je na celoživotní učení, 

 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a     
učivo rozšiřující (doplňující), 

 učíme žáky vyhledávat a používat potřebné informace z různých zdrojů, 
 jdeme příkladem, neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický  

obzor". 

Kompetence k řešení problémů 

 Na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů, 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby získávání informací, 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení 
problémů prakticky zvládají, 
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 jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé 
problémové situace ve škole. 

Kompetence komunikativní 

 Podporujeme různé formy komunikace (s místními obyvateli, pamětníky, 
pracovníky regionálních muzeí, knihoven apod.), 

 klademe důraz na „kulturní úroveň" komunikace, 

 vedeme žáky k tomu, aby předávali své zkušenosti a poznatky z cestování svým 
spolužákům. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti 
(školní časopis, web apod.), 

 jdeme příkladem - „profesionálním" přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, 
zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní 
úrovni", své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, 
nezdvořilost a „zákulisní" jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi 
prezentujeme na veřejnosti. 

Kompetence sociální a personální 

 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 (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu  
i práci (význam) ostatních členů týmu, 

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

 učíme žáky chápat různé sociální postavení různých lidí v historii naší země  
a vyvozovat analogie k současnosti, 

 jdeme příkladem - podporujeme spolupráci všech členů pedagogického  
sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy, 

 respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. 
 

 

Kompetence občanské 

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

 učíme žáky základům demokracie, tolerance a vzájemného soužití, 

 vedeme žáky k národní hrdosti, k ochraně životního prostředí, kulturního a 
přírodního bohatství, k myšlence „evropanství", 

 jdeme  příkladem  -  respektujeme  právní  předpisy,  vnitřní  normy  školy,  plníme  
příkladně  své povinnosti, 

 respektujeme osobnost žáka a jeho práva, 

 budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole, 
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 chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, 
aby se oni chovali k nám. 
 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně 
odvedenou práci vždy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní 
prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní 
podmínky, 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými 
profesemi a s jejich možnostmi budoucího pracovního uplatnění v rámci Evropské 
unie - cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání 
a o volbě vhodného dalšího studia, 

 jdeme příkladem - příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do 
hodin, příprava na výuku...), dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji 
profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 
 

Ročník    4 5     

Dotace    1+1 2     

Typ 
předmětu 

   povinný povinný     

4. ROČNÍK, DOTACE 1+1, POVINNÝ 

 

Místo, kde žijeme 

výstupy učivo 
 žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

vzhledem ke krajině a státu, 
 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 

některé jejich zástupce, symboly našeho 
státu a jejich význam, 

 umí zdůvodnit státní svátky, 
 charakterizuje státoprávní uspořádání 

ČR, 
 určí světové strany v přírodě a podle 

mapy, 

 Místní region - zeměpisná poloha, přírodní 
tvářnost, průmyslová  
a zemědělská výroba, služby, památná 
místa 

 státní správa, státní symboly, státní svátky 
grafické znázornění povrchu - mapy, plány, 

 světové strany, poloha CR, sousední státy, 
historické země 

 povrch ČR - hlavní pohoří a nížiny vodstvo 
ČR - hlavní vodní toky, jezera, rybníky 
významná města ČR - hlavní města 
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 rozliší náčrt, plán, základní typy map, 
vyhledává jednotlivé údaje, vysvětlí 
smluvní značky, popíše polohu ČR 
v Evropě, 

 předvede dovednost práce s mapou, 
ukáže na mapě polohu ČR a sousedních 
států, 

 uvede základní informace o podnebí  
a počasí v ČR, 

 vyhledá na mapě vodní toky, pohoří  
a nížiny ČR 

 vyhledá hlavní města jednotlivých krajů 
ČR 

jednotlivých krajů ČR podnebí  
a počasí v ČR 

Přesahy 
PRV (3. ročník): místo, kde žijeme 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka 
k prostředí. 

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 
 Sestaví se spolužáky ve třídě a s pomocí 

učitele žákovskou samosprávu,  
 sestaví základní pravidla soužití ve škole, 
 uvede základní lidská práva a práva 

dítěte, 
 uvede příklady ze svého okolí, ve kterých 

dochází k porušování lidských práv a 
demokratických principů. 

 Zákony, demokratická práva občanů, 
žákovská, 

 samospráva jako modelová situace 
základní lidská práva a práva dítěte práva 
a povinnosti žáků školy, právní ochrana, 

 občanů a majetku. 

Přesahy 
PRV (3. ročník): místo, kde žijeme   
PRV (3. ročník): člověk a jeho zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a 
stát 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, etnický původ 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Lidé a čas 

výstupy učivo 
 Charakterizuje svými slovy vývojové 

etapy historie naší vlasti,  
 popíše způsob života lidí v různých 

etapách historie, 
 na konkrétních příkladech porovná 

minulost a současnost, 
 konkrétním způsobem využije knihovnu 

jako informační zdroj pro pochopení 
minulosti, 

 Orientace v čase – dějiny jako časový sled 
událostí, letopočet, lidé obory zkoumající 
minulost, 

 báje, mýty, pověsti, 

 nejstarší osídlení našich zemí 
Velkomoravská říše, 

 přemyslovská knížata a králové (založení 
mladoboleslavského hradu a města) 
Lucemburkové - Karel IV., 
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 porovná a zhodnotí na konkrétních 
příkladech způsob života předků na 
našem území, 

 převypráví spolužákům některou 
z pověstí. 

 Jan Hus Jan Žižka, 

 Jiří z Poděbrad, Vladislav II. Jagellonský 
počátek vlády Habsburků císař Rudolf II., 

 Jan Amos Komenský. 

Přesahy 
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova 
ČJ (4. ročník): komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  

 
 

5. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Místo, kde žijeme 

výstupy učivo 
 Vyhledá z dostupných informačních 

zdrojů typické regionální zvláštnosti 
přírody, hospodářství a kultury, 

 posoudí jejich význam, 
 zprostředkuje ostatním spolužákům 

zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest,  

 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti a jiných zemí, 

 dobře se orientuje na mapě, ukáže 
polohu sousedních států, 

 charakterizuje vybrané státy, 
 vyhledá na mapě evropské státy a 

významná evropská města, 
 porovná světadíly a oceány podle 

velikosti a popíše podle mapy jejich 
polohu na Zemi. 

 Praha - hlavní město ČR a její okolí, 

 jednotlivé kraje a oblasti ČR, 

 Evropa a svět - kontinenty, oceány, 

 Evropa - poloha na Zemi, povrch, 
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, 

 sousedé CR, 

 evropské státy a jejich hlavní města. 

Přesahy 
Či (5. ročník): komunikační a slohová výchova  
VI (5. ročník): Místo, kde žijeme 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, komunikace 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola, 
občan, občanská společnost a stát 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCHSOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá, 
objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Lidé kolem nás 
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výstupy učivo 
 Uvede některý významný globální 

problém a navrhne způsob jeho řešení. 
 Základní globální problémy - sociální, 

konzumní společnost,  

 přírodní prostředí. 

Přesahy 
PRV (3. ročník): místo, kde žijeme  
PRV (3. ročník): člověk a jeho zdraví  
PŘ (4. ročník): Živá příroda 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy 

Lidé a čas 

výstupy učivo 
 Charakterizuje svými slovy vývojové 

etapy historie naší vlasti,  
 popíše způsob života lidí v různých 

etapách historie na konkrétních 
příkladech,  

 porovná minulost a přítomnost, 
 využije knihovnu, muzeum apod. jako 

informační zdroj pro pochopení 
minulosti, 

 stručně charakterizuje historický přinos 
vybraných osobností českých dějin, 

 objasní historické důvody státních svátků 
a významných dní. 

 Habsburkové na českém trůně - Marie 
Terezie, Josef II, 

 život na zámcích a život poddaných, 

 buditelé českého národa 

 vynálezy mění svět,  

 Rakousko – Uhersko, 

 světová válka, 

 samostatné Československo T. G. 
Masaryk, 

 světová válka památky a péče o ně. 

Přesahy 

ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova  
VL (4. ročník): Lidé a čas 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

5.4.3. PŘÍRODOVĚDA  

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA 

 
     Vyučovací předmět Přírodověda se opírá o vybrané poznatky z různých přírodovědných 
oborů a svým pojetím je zaměřena na to, aby žáci v procesu výuky získávali takové vědomosti 
a dovednosti, které jim umožní poznávat přírodu, a prostředí, ve kterém člověk žije a 
pracuje. Vede žáky k hledání vlastních možností aktivní ochrany životního prostředí. 

   V tematickém okruhu Rozmanitosti přírody žáci poznávají Zemi, kde vznikl a rozvíjí se život. 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že život na Zemi tvoří jeden celek, který může 
člověk lehce narušit, ale obtížně obnovovat. Žáci se učí hledat možnosti, jak přispět k 
ochraně přírody a zlepšení životního prostředí. 
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   V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění  
od narození do dospělosti. Získávají poznatky o zdraví i příčinách jeho ohrožení, vzniku 
nemocí a úrazů a jejich předcházení, prevenci, první pomoci a poznatky o bezpečném 
chování v životních situacích, které ohrožují život jedince. Žáci by si měli uvědomit, že každý 
člověk je zodpovědný za své zdraví a zdraví jiných lidí. 

   Předmět Přírodověda je vyučován ve 4. a 5. ročníku ve 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 
4 hodiny). Výuka probíhá ve třídách, část mimo budovu školy (exkurze, vycházky, arboretum, 
planetárium, hvězdárna, atd.) 

 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

Kompetence k učení 
 Podporujeme samostatnost a tvořivost, 
 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní a rozšiřující učivo, 
 učíme pracovat s chybami, 
 vedeme k trpělivosti, povzbuzujeme, 
 učitel jde žákům příkladem, 
 seznamujeme děti s cílem výuky. 

 
Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáky přijímat odpovědnost za chování, k řešení problémů, 
 podporujeme různé způsoby řešení problémů, týmové řešení, 
 předcházíme problémům vysvětlováním, 
 jdeme příkladem, řešíme problémy s nadhledem. 

 
Kompetence komunikativní 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace, 
 netolerujeme agresivní projevy žáků, 
 vedeme žáky k otevřenému vyjadřování svých názorů, 
 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi, 
 vyžadujeme dodržování pravidel školního řádu, 
 učíme žáky naslouchat druhým, 
 jdeme příkladem, snažíme se co nejvíce otevřeně komunikovat se žáky, rodiči a širší 

veřejností kompetence sociální a personální, 
 učíme žáky pracovat v týmech, spolupracovat, 
 podporujeme vzájemnou pomoc, toleranci, 
 jdeme příkladem, podporujeme spolupráci všech pedagogických pracovníků, rodiny 

a školy kompetence občanské, 
 upevňujeme hrdost na svou osobu, rodinu a obec, 
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 vedeme žáky k ochraně životního prostředí, 
 netolerujeme nekamarádské chování. 

 
Kompetence pracovní 

 Jedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, 
 vedeme žáky k dodržování pravidel ochrany zdraví, 
 jdeme příkladem, dodržujeme dané slovo, vážíme si své profese. 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA 

 

Ročník    4 5     

Dotace    2 1+1     

Typ 
předmětu 

   povinný povinný     

 

4. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Neživá příroda 

výstupy učivo 
 Objasní pojem neživá příroda a doloží 

příklady zástupců, 
 vymezí látky, které nelze zkoumat všemi 

smysly a zdůvodní 
 stanoví látky pro zkoumání pomocí 

smyslů, 
 najde souvislosti mezi životním 

prostředím a člověkem 
 popíše a vysvětlí skupenství vody, 
 rozezná vybrané horniny a nerosty 
 popíše zvětrávání hornin 
 uvede přírodní jevy i jiné situace, které 

moou ohrozit lidské zdraví a životy, 
vymezí (vybere z příkladů) vhodný způsob 
ochrany. 

 látky a jejich vlastnosti (měření látek a 
veličin s praktickým využitím základních 
jednotek), 

 změny látek a skupenství, 

 vlastnosti vzduchu (význam pro člověka a 
přírodu), proudění vzduchu, 

 vlastnosti vody (význam pro člověka a 
přírodu), 

 skupenství vody, koloběh vody v přírodě 
horniny a nerosty (povrch, tvrdost, 
struktura), 

 hospodářský význam hornin a nerostů 
půda - vznik a význam půdy, zvětrávání, 

 Slunce, Země, podmínky života na Zemi, 

 střídání ročních období, kalendář přírody, 
den a noc. 

Přesahy 
ČJ (4. ročník): komunikační a slohová výchova  
M (4. ročník) : Číselný obor 0 - 1 000 000 
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PRV (3. ročník) : rozmanitosti přírody  
VL (4. ročník): Místo, kde žijeme 
VV (4. ročník): výtvarné osvojování přírody  
PČ (4. ročník): Pěstitelské práce 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, komunikace 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah člověka k prostředí  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu 

Živá příroda 

výstupy učivo 
 Vysvětlí význam pro živou přírodu, zapíše 

svá pozorování v konkrétních 
obdobích, objasní pojem živá příroda, 

 porovná základní podmínky na rostlinách, 
vyhledá příklady živých organizmů během 
roku, 

 stanoví funkce podzemní a nadzemní 
části rostlin, 

 porovná propojení živé a neživé přírody, 
 provede výběr v atlasech zvířat, zařadí 

živočichy podle stavby těla, 
 navrhne zástupce do přírodních 

společenstev a v regionu, 
 doloží dopad některých činností lidí na 

přírodu,  
 používá třídění odpadu ve svém domově 

a doloží příklady živelných  pohrom (z 
tisku a jednání lidí a činnost záchranných 
složek u nás i ve světě), 

 V modelových situacích ohrožení bezpečí 
v běžných situacích volí správné způsoby 
ochrany, přivolá pomoc sobě i pomoci 
jiným 

 Poznávání rostlin, hub a živočichů a jejich 
třídění, 

 podmínky života na Zemi (světlo, teplo, 
vzduch, půda, voda) 

 přizpůsobení živočichů a rostlin změnám 
prostředí během roku jaro, léto, podzim, 
zima, 

 vycházka, 

 význam zemědělství pro člověka ochrana 
a význam lesa, 

 rostliny a jejich orgány (kořen, stonek, 
list, květ, 

 plod), význam v přírodě a pro člověka 
výživa a životní podmínky rostlin 
živočichové a jejich stavba těla, význam v 
přírodě a pro člověka 

 stopy zvířat 

 přírodní společenstva (les, lidské obydlí, 
pole, louka, voda a okolí) 

 ochrana rostlin a živočichů třídění a 
likvidace odpadu životní pohromy a 
katastrofy 

Přesahy 
ČJ (4. ročník): komunikační a slohová výchova  
PRV (3. ročník): člověk a jeho zdraví 
VV (4. ročník): výtvarné osvojování přírody 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, komunikace  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a 
svět nás zajímá, jsme Evropané 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu 
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5. ROČNÍK, DOTACE 1+1 HODINA, POVINNÝ 

 

Země a vesmír 

výstupy učivo 
 Pozná význam magnetické síly a její 

fungování, 
 dokáže hovořit o gravitační síle země, 
 vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi 

a objasní střídání dne a noci, ročních 
období, 

  charakterizuje Měsíc a jeho fáze, 
 vyhledá v kalendáři symboly Měsíce, 
 znázorní pomocí globusu pohyb Země. 

 Slunce a sluneční soustava, 

 vesmírná tělesa, 

 hvězdy, 

 přirozené družice,  

 komety, meteory a meteority  

 Země ve vesmíru - pohyby Země, 

 gravitační síla střídání dne a noci, roční 
období,  

 magnetická síla, 

 práce s globusem. 

Přesahy 
ČJ (5. ročník): komunikační a slohová výchova  
M (5. ročník) : Číselný obor 0 - 1 000 000 000  
PRV (3. ročník) : rozmanitosti přírody 
VL (5. ročník): Lidé a čas 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, komunikace  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:  Evropa a 
svět nás zajímá, jsme Evropané 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu. 

Rozmanitost podmínek života na Zemi 

Výstupy učivo 

 Seznámí se s různými podmínkami života 
na Zemi s návazností na podnebné pásy, 

 seznámí se s jednotlivými podnebnými 
pásy, 

 vyvodí, kde jsou příhodné podmínky pro 
život. 

 rostlinstvo a živočišstvo na Zemi, 

 podnebí a počasí 

Přesahy 

ČJ (5. ročník): komunikační a slohová výchova  
M (5. ročník) : Číselný obor 0 - 1 000 000 000  
PRV (3. ročník) : rozmanitosti přírody 
VL (5. ročník): Lidé a čas 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika, komunikace  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:  Evropa a 
svět nás zajímá, jsme Evropané 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu. 

Člověk a jeho zdraví 

výstupy učivo 
 Objasní základní podmínky života, 
 popíše hlavní části lidského těla, 
 najde v encyklopediích a stručně objasní 

funkce některých orgánů a soustav, 
 rozpozná život ohrožující zranění 
 rozpozná pohlavní rozdíly v daném věku, 
 popíše vznik a vývoj jedince, 
  zdůvodní ohleduplné chování  

k druhému pohlaví, 
 na příkladech sestaví jídelníček podle 

zdravé výživy, 
 objasní význam čisté duše, 
 uvede příklady stresových situací   

a navrhne jejich předcházení, 
 navrhne jednoduché postupy odvykání 

návykových látek, 
 posoudí negativní vliv kouření, alkoholu, 

drog, násilí na kvalitu života aplikuje 
znalost telefonních čísel 150. 155, 158, 
156, 

 Uvede, jak bude postupovat  
v krizových situacích, 

 v modelových situacích prokáže 
schopnost vhodně reagovat na pokyny 
dospělých a jednat v souladu s pravidly 
ochrany 

 orientuje se v základních formách 
vlastnictví, používá peníze v běžných 
situacích, odhadne a zkontroluje senu 
nákupu a vrácené peníze, na příkladu 
ukáže nemožnost realizace všech 
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy 
si půjčovat a jak vracet dluhy. 

 Člověk a jeho životní podmínky, 

 stavba lidského těla, základní funkce a 
projevy, 

 funkce některých orgánů a orgánových 
soustav, 

 životní potřeby člověka, 

 zdravý životní styl, správná výživa, výběr 
a způsoby uchovávání potravin, vhodná 
skladba stravy, pitný režim, 

 pohlavní rozdíly mezi dívkou a chlapcem,  

 základy lidské reprodukce, 

 vývoj jedince, 

 základy sexuální výchovy partnerství  
a rodičovství, 

 péče o zdraví a zdravá výživa, 

 osobní intimní a duševní hygiena, 

 sociálně patologické jevy, návykové látky, 

 nemoci přenosné a nepřenosné 
(hepatitida, HIV/AIDS), prevence nemocí 
a úrazů, 

 osobní bezpečí – přivolání pomoci v 
případě ohrožení fyzického a duševního 
zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku, 

 první pomoc při drobných poraněních 

 situace hromadného ohrožení HIV / AIDS 

Přesahy 
ČJ (5. ročník): komunikační a slohová výchova  
M (4. ročník) : Číselný obor 0 - 1 000 000 
PRV (3. ročník): člověk a jeho zdraví 
VV (5. ročník): výtvarné osvojování přírody V (5. ročník): VV a životní prostředí 
VV (5. ročník): tematické práce 
TV (5. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika  
TV (5. ročník): atletika 
TV (5. ročník): gymnastika  
TV (5. ročník): sportovní hry 
PČ (4. ročník): Pravidla stolování a prostírání 
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Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve společnosti, Práce 
v realizačním týmu. 

 

 

5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

 

     Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi 
a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty 
života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje 
žáky s vývojem důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do 
každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na 
utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti  
k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je 
současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací 
oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci 
a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a 
kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. 
 

     Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité 
pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. 
Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti  
i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení  
a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. 
 

   Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova  
k občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk  
a jeho svět. 
 

   Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého 
života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru 
Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk  
a příroda. Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti.  
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Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity 
historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména 
poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a 
promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, 
kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. 
 

   Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je 
rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe 
proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie 
není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, aleje kladením 
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru  
a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím 
zařazování dějin regionu i dějin místních. 
 

   Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí  
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a 
vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí  
a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. 
Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností 
důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do 
občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy  
a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování  
a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců 
pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické 
společnosti. 
 

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

 

     Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k: 

 rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních 
společenství,  

 k utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře, 
 odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich 

souvislostí 
a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase, 

 hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání  
s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku, 

 utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost, 
 rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního 

výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů 
současnosti i minulosti, 
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 vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální  
i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru, 

 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, 
politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního 
života, 

 k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných 
vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních, 

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, 
 k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin 

i různých společenství, 
 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o 

veřejné záležitosti, 
 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 

sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti 
druhých lidí, 

 utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu,  
 k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině,  

v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve 
společnosti, 

 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo 
odporujících základním principům demokratického soužití; ke zvyšování 
odolnosti vůči myšlenkové manipulaci, 

 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, 
citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k 
přiměřenému obhajování svých práv. 
 

5.5.1. DĚJEPIS  

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

 
     Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídě s celým 
kolektivem žáků. Předmět má vést žáky k porozumění vývoje lidstva od jeho vzniku až  
do současnosti a připravit je na život v demokratické společnosti. K tomu je nutná taktéž 
znalost sociální, kulturně historická a geografická. Hlavním posláním dějepisu se má stát 
poskytování základní kontinuity historické paměti ve smyslu předávání historických 
zkušeností. Důležité je zejména poznávání jevů a faktů, které zásadně ovlivnily život 
společnosti. Informace žák získává od 6. ročníku (období pravěku a starověku), přes středověk 
a začátky novověku v 7. třídě a dále v ročníku 7. a 8. události od 18. století  
do současnosti. 
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   Během vyučovacích hodin je kladen důraz na komunikaci, schopnost vyjadřovat se, 
přemýšlet o problému a dokázat o něm hovořit. Důležité je rovněž naučit žáky pracovat  
s textem (učebnice, odborná literatura, časopisy, internet), otázkami za textem  
v učebnicích a v dějepisných atlasech, mapou, časovou přímkou i audiovizuálními 
dokumenty. Vhodnou součástí přiblížení historických problémů jsou návštěvy muzeí  
i příležitostných výstav a exkurse na zajímavá historická místa. 
     Správnou výchovnou a vzdělávací strategií lze dosáhnout toho, aby žák dokázal přijímat 
a poté sdělovat informace ostatním, např. formou referátu. 
 
   Do vyučovacího předmětu Dějepis jsou zařazena průřezová témata:  

 Osobnostní a sociální výchova,  
 Výchova demokratického občana,  
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,  
 Multikulturní výchova,  
 Enviromentální výchova  
 Mediální výchova. 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 
Kompetence k učení 
Učitel: 

 nabízí žákům aktivační metody, které jim přiblíží problematiku historické situace, 
 předkládá žákům informační zdroje a vede je k jejich využívání. 

 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

 vede žáky k porovnání historického vývoje našeho státu s vývojem v Evropě, ale i v 
ostatním světě, 

 předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování. 
 
Kompetence komunikativní  
Učitel: 

 nabízí žákům dostatek možností k porozumění textu a obrazových materiálů, 
 vede žáky k formulování vlastních názorů na historické události. 

 
 
Kompetence sociální a personální  
Učitel: 

 vede žáky k pochopení role mas a vývoje lidské společnosti, 
 vede je k uvědomění si jedinečnosti každého člena společnosti a významu sama sebe 

v kolektivu lidí. 
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Kompetence občanské  
Učitel: 

 nabízí žákům důkazy k pochopení nutnosti existence a dodržování práv a povinností 
člověka, jako člena lidské společnosti, poukazuje, že jejich nedodržování vede k 
narušování mezilidských vztahů. 

 
Kompetence pracovní  
Učitel: 

 nabízí dostatek situací k propojení znalostí základu vývoje lidské společnosti, se 
schopností je dále rozvíjet na základě dalších nových zdrojů informací. 
 
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU DĚJEPIS 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      2 2 2 2 

Typ 
předmětu 

     povinný povinný povinný povinný 

6. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Člověk a dějiny 

výstupy učivo 
Základní znalosti 

Žák: 
 uvede konkrétní příklady důležitosti a 

potřebnosti dějepisných poznatků, 
 uvede příklady zdrojů informací o 

minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou 
tyto zdroje shromažďovány, 

 orientuje se na časové ose  
a v historické mapě,  

 řadí hlavní historické epochy  
v chronologickém sledu 

 Základní pojmy v dějepise, 

 význam zkoumání dějin, získávání 
informací o dějinách, 

 časová přímka,  

 historické prameny a pomůcky,  

 práce s informačními zdroji, 

 historický čas a prostor. 
 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Literární výchova 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (6. ročník) : Jazyková výchova  
AJ (6. ročník) : Unit 2 - Animals 
OEV (7. ročník): Přírodní a kulturní bohatství  
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OEV (7. ročník): Svět kolem nás 
P (6. ročník): třídění organismů  
P (7. ročník): biologie živočichů  
P (8. ročník): biologie člověka   
Z (6. ročník): úvod do zeměpisu 
Z (6. ročník): Země Slunce, Vesmír 
Z (6. ročník): Tvar a pohyby planety Země 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 

Počátky lidské společnosti 

výstupy učivo 
Počátky lidské společnosti 

Žák:  
 charakterizuje život pravěkých sběračů a 

lovců, jejich materiální a duchovní 
kulturu, 

 objasní význam zemědělství, dobytkářství 
a zpracování kovů pro lidskou společnost, 

 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území. 

 

Pravěk 

 Dělení pravěku  

 Doba kamenná,  

 doba bronzová,  

 doba železná, 

 člověk a lidská společnost v pravěku. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Literární výchova 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (6. ročník) : Jazyková výchova 
OEV (7. ročník): Svět klem nás, řízení společnosti 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality, 
Princip sociálního smíru a solidarity  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Nejstarší civilizace 

výstupy učivo 
Nejstarší civilizace 

 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých 
zemědělských civilizací, 

 uvede nejvýznamnější typy památek, 
které se staly součástí světového 
kulturního dědictví, 

Starověk 

 Počátky lidské civilizace, 

 Staroorientální státy: Mezopotámie, 
Egypt Indie, Čína 

 Klasické státy: Řecko a Řím 
Athény, Sparta, 

 Alexandr Veliký,  
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 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti 
antiky důležité pro evropskou civilizaci, 
zrod křesťanství a souvislost s judaismem, 

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

 

 království, císařství, 

 Antika a její odkaz, 

 kultura, náboženství, olympiáda 

 střední Evropa a její styky s antickým 
Středomořím. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník) : Jazyková výchova 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (6. ročník): Literární výchova Aj (6. ročník) : Unit 4 – Food 
M (8. ročník): Pythagorova věta 
OEV (6. ročník): Miniúvod do lidských práv VO (7. ročník): Život mezi lidmi 
OEV (7. ročník): Člověk a kultura VO (7. ročník) : Řízení společnosti VO (7. ročník): Lidská práva 
OEV (8. ročník) : Právní minimum 
OEV (9. ročník): Občan 
OEV (9. ročník): Občan a právo  
Z (6. ročník) : Mapy 
Z (8. ročník) : Evropa 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality, 
Princip sociálního smíru a solidarity  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života   
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

7. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Křesťanství a středověká Evropa 

výstupy učivo 
Křesťanství a středověká Evropa 

 popíše podstatnou změnu evropské 
situace, která nastala v důsledku 
příchodu nových etnik, christianizace a 
vzniku států, 

 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní 
oblasti, 

 Dělení středověku  

 Nová etnika v Evropě Raný středověk, 

 Francká říše, 

 Byzanc, Křesťanství, papežství, císařství, 
křížové výpravy Arabský svět Slované, 

 Velká Morava a Český stát, jejich vnitřní 
vývoj a postavení v Evropě, 

 struktura středověké společnosti, funkce 
jednotlivých vrstev, 
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 objasní situaci Velkomoravské říše a 
vnitřní vývoj českého státu a postavení 
těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech, 

 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní mocí, vztah 
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám, 

 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady 
románské a gotické kultury. 

 
 

 Kultura středověké společnosti- 
románský a gotický sloh a vzdělanost. 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (7. ročník) : Jazyková výchova  
ČJ (7. ročník): Literární výchova  
ČJ (8. ročník) : Jazyková výchova 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (8. ročník): Literární výchova  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura  
OEV (7. ročník) : Řízení společnosti 
Z (8. ročník) : Evropa 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, 
Psychohygiena, Poznávání lidí 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá, Jsme 
Evropané  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

Objevy a dobývání, počátky nové doby 

výstupy učivo 
Objevy a dobývání, počátky nové doby 

 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu 
církve včetně reakce církve na tyto 
požadavky, 

 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život, 

 popíše a demonstruje průběh 
zámořských objevů, jejich příčiny a 
důsledky, 

 objasní postavení českého státu 
v podmínkách Evropy rozdělené do řady 
mocenských a náboženských center a 
jeho postavení uvnitř habsburské 
monarchie, 

 Husitské války, reformace a jejich šíření 
Evropou, 

 zámořské objevy a počátky dobývání 
světa, 

 renesance a humanismus, 

 český stát a velmoci v 15. - 18. Století, 

 barokní kultura. 
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 objasní příčiny a důsledky vzniku 
třicetileté války a posoudí její důsledky, 

 na příkladech evropských dějin 
konkretizuje absolutismus, konstituční 
monarchie, parlamentarismus, 

 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich 
představitele a příklady významných 
kulturních památek. 

 

Přesahy 
AJ (8. ročník) : Unit 3 - Tomorrows world  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
OEV (7. ročník): Přírodní a kulturní bohatství V 
OEV (7. ročník) : Řízení společnosti 
OEV (7. ročník): Lidská práva 
Z (7. ročník): zeměpis světadílů  
Z (7. ročník) : Amerika 
Z (8. ročník): politická struktura světa 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Podpora multikulturality 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Modernizace společnosti 

výstupy učivo 
Modernizace společnosti 

 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny  
ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti, 

 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských 
válek na jedné straně a rozbitím starých 
společenských struktur v Evropě na 
straně druhé, 

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

 charakterizuje emancipační úsilí 
významných sociálních skupin; uvede 

Novověk 

 Vznik moderní společnosti,  

 Osvícenství, 

 Velká francouzská revoluce a 
napoleonské období, jejich vliv na Evropu 
a svět,   

 vznik USA, 

 Industrializace a její důsledky pro 
společnost, sociální otázka, 

 národní hnutí jednotlivých národů se 
zaměřením na český národ, 

 revoluce 19. století jako prostředek pro 
řešení politických, sociálních a 
národnostních problémů, 
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požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích, 

 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy, 

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

 charakterizuje soupeření mezi velmocemi 
a vymezí význam kolonií. 

 

 politické proudy (konservativismus, 
liberalismus, demokratismus, 
socialismus), ústava, politické strany, 
občanská práva, 

 kulturní rozrůzněnost doby, 

 konflikty mezi velmocemi, 

 vznik a průběh a důsledky 1. Světové 
války. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Literární výchova, Jazyková výchova 
ČJ (9. ročník) : Jazyková výchova 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (9. ročník): Literární výchova  
AJ (9. ročník) : Unit 5 - London  
OEV (9. ročník): Občan a právo 
OEV (9. ročník): Pracovní poměr a volba povolání  
CH (9. ročník): Chemie v životě člověka 
Z (8. ročník) : Evropa 
VV (8. ročník): vizuálně obrazné vyjádření  
ZŽS (8. ročník): Člověk ve zdraví a nemoci 

Průřezová témata 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občan, občanská společnost a stát, Principy 
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Etnický původ, Princip sociálního smíru a solidarity 

 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Moderní doba 

výstupy učivo 
Moderní doba 

 charakterizuje nové poválečné 
uspořádání světa po válce se zřetelem k 
našemu státu, 

 charakterizuje jednotlivé totalitní 
systémy, 

 vysvětlí příčiny jejich nastolení v širších 
ekonomických a politických souvislostí a 

 Situace v Evropě po 1. světové válce,  

 nové politické uspořádání Evropy a úloha 
USA ve světě, 

 vznik Československa, jeho hospodářský, 
politický, národnostní, sociální a kulturní 
vývoj, 

 mezinárodní hospodářská, politická 
situace ve 20. a 30. letech, 
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především důsledky jejich existence pro 
svět 

 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv, 

 vysvětlí průběh 2. světové války a 
především její důsledky pro svět, 

 zhodnotí postavení Československa 
v evropských souvislostech a její vnitřní 
sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí. 

 demokratické a totalitní režimy (fašismus, 
komunismus) - důsledky pro 
Československo a svět Vznik a průběh 2. 
světové války, holocaust, 

 situace v Československu, domácí a 
zahraniční odboj,  

 politické, mocenské a ekonomické 
důsledky války, 

 Vývoj Československa a od roku 1945  do 
roku 1989, vznik České republiky 

 Rozpad koloniálního systému, 
mimoevropský svět 

 Problémy současnosti 

 Věda, technika a vzdělání jako faktory 
vývoje; sport a zábava 

 

Přesahy 
ČJ (9. ročník) : Jazyková výchova 
CJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (9. ročník): Literární výchova  
AJ (9. ročník) : Unit 5 - London  
P (9. ročník): ekologie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí, Mezilidské vztahy  
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů 
v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, Podpora multikulturality, Princip sociálního smíru a 
solidarity 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Rozdělený svět a integrující se svět 

výstupy učivo 
Rozdělený svět 

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 
bipolárního světa; uvede příklady 
střetávání obou bloků 

 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské 
a politické důvody euroatlantické 
hospodářské a vojenské spolupráce 

 posoudí postavení rozvojových zemí 
 prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa, 
 uvede příklady střetávání obou bloků v 

období studené války, 
 orientuje se v poválečných dějinách ČSR a 

chápe význam jednotlivých snah o boj za 
demokracii a odstranění  komunismu, 

 studená válka, rozdělení světa do 
vojenských bloků reprezentovaných 
supervelmocemi; politické, hospodářské, 
sociální a ideologické soupeření, 

 vnitřní situace v zemích východního bloku 
(na vybraných příkladech srovnání 
s charakteristikou západních zemí), 

 vývoj Československa a od roku 1945 do 
roku 1989, vznik České republiky 

 rozpad koloniálního systému, 
mimoevropský svět 

 problémy současnosti 

 věda, technika a vzdělání jako faktory 
vývoje; sport a zábava 

 60. a 70. léta- boj za nezávislost 
jednotlivých, 
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 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa. 

 

 států ve světě, rozpad koloniálního 
systému, 

 Situace v ČSR po válce- rok 1948- nástup 
komunismu, boj za demokracii v roce 
1968 a 1989, 

 problémy současného světa. 
 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova  
OEV (9. ročník): Občan a právo 
OEV (9. ročník) : Právní ochrana V 
OEV (9. ročník): Globální svět 
P (9. ročník): ekologie 
ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Formy participace občanů v politickém životě, Principy 
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, Princip sociálního smíru a solidarity 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

 

5.5.2. OBČANSKÁ  A ETICKÁ VÝCHOVA   

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

   Předmět výchova k občanství se vyučuje jednu hodinu týdně. 
Výchova k občanství má přispět k orientaci žáků v otázkách současného a budoucího života. 
Pomáhá jim porozumět složitostem života a mezilidským vztahům, vede je k umění 
komunikace a učí je schopnosti vést dialog. Připravuje je na život takový, jaký je /za 
hranicemi rodiny a školní třídy, ale i uvnitř nich/, a rozvíjí jejich schopnosti důležité pro 
spokojený a plnohodnotný život. 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 
 

 

Kompetence k učení 
Učitel: 

 vede žáky ke správnému chování a postoji k životu, 
 dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry morálního 

chování. 
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Kompetence k řešení problémů 
Učitel: 
 předkládá problémové situace související s učivem výchova k občanství, 
 dává žákům možnost volit různé způsoby řešení, 
 dává možnost obhajovat svá rozhodnutí, 
 vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických úkolů ve skupinách, 
 vede žáky k nacházení příkladů ze života, k vysvětlování jejich řešení, 
 klade důraz na aplikaci poznatků v praxi. 

 
Kompetence komunikativní  
Učitel: 

 vede žáky ke správnému postoji v různých životních situacích 
 podněcuje žáky k argumentaci 
 zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 

 
Kompetence sociální a personální  
Učitel: 

 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
 podněcuje žáky ke smysluplné diskusi 
 vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 

 
Kompetence občanské  
Učitel: 

 společně s žáky respektuje pravidla pro práci ve skupinách při řešení problémových 
situací, 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, 
 předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní souvislosti a problémy, 

respektovat požadavky na kvalitní život, 
 vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích v životě. 

 
Kompetence pracovní 
 Učitel: 

 vyžaduje dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany svého 
zdraví i zdraví druhých při praktických činnostech, 

 zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžném životě, 
 žáci plní pracovní kompetence přípravou referátů, anketami, dramatizací, prací na 

projektech v rámci předmětu. 
 
 

ETICKÁ VÝCHOVA NA 1. STUPNI 
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     Etická výchova na prvním stupni je realizována v průběhu všech ročníků a prolíná všemi 
předměty. V rámci jednotlivých předmětů žák získává jednotlivé základní komunikační 
dovednosti, postupně začíná hodnotit druhé a sám sebe, spolupracuje s ostatními 
spolužáky, osvojuje si základy tvořivé spolupráce 
 
     Škola realizuje následující učivo a z něho vyplývající výstupy: 
 
Očekávané výstupy - 1. období  
žák  

 osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, 
naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, 
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci, 

 podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a 
splnitelných pravidel, 

 osvojí si základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a 
úcty k druhým , 

 osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých , 
 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 

soucitu, zájem o spolužáky, 
 vyjadřuje city v jednoduchých situacích, 
 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů, 
 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc. 

 
Očekávané výstupy - 2. období  
žák  

 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z 
verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku, 

 uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení, 
 dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 

pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách, 
 identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě 

empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí,  
 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině 

a v kolektivu třídy, 
 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a 

na nevhodné reaguje asertivně.  
 
Tyto očekávané výstupy jsou realizovány prostřednictvím následujícího učiva: 
 
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI  
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 komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření 
základní komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace, 

 základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, 
prosba, poděkování, omluva,  

 základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, 
postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky,  

 komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity 
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu.  

 
POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH  

 sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, 
sebeovládání, podpora sebeoceňování, 

 pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti  
a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností 
druhým, správná reakce na pochvalu,  

 akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění 
odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých.  

 
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE  

 tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné 
plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého 
experimentování, 

 schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, 
základní pravidla spolupráce,  

 elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření 
soucitu, přátelství. 

 
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ  

 iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině,  
ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu, 

 asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky  
k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání. 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU OBČANSKÁ A ETICKÁ VÝCHOVA 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      1 1 1 1 

Typ 
předmětu 

     povinný povinný povinný povinný 
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6. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINY, POVINNÝ 

 

Rodina 

výstupy učivo 
Charakterové vlastnosti 

 Rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí, 

 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání. 

Vztahy 
 Vztahy mezi lidmi, v rodině, buduje 

pozitivní vztahy, aplikuje je na budoucí 
vlastní rodinu, 

 nechápe roli otce a matky dogmaticky, 
 přispívá k utváření dobrých 

příbuzenských vztahů., 
 zodpovědně přistupuje k budoucímu 

manželství, 
 přijímá vlastní změny v oblasti sexuálního 

dozrávání jako přirozené a normální. 

 Rodina, rodinné a příbuzenské vztahy, 
manželství, místo návratů,  

 děti – pokračování našeho života, 

 rodina - ostrov bezpečí,  

 rodina- domov, 

 rodina jako vzor a příklad,  

 náhradní rodina, 

 poznání vlastní rodiny a jejích pravidel,  

 práva a povinnosti v rodině,  

 role v rodině,  

 formulace nevyslovených pravidel a 
očekávání,  

 hodnota rodiny,  

 zlepšení atmosféry v rodině, komunikace 
v rodině,  

 úcta k členům rodiny,  

 úcta ke stáří. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova, Literární výchova In (6. ročník): Projekty 
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti 
D (6. ročník): Člověk a dějiny  

Průřezová témata 
 

Škola 

výstupy učivo 
Spolupráce 

 Uvědomuje si výhody spolupráce lidí, 
 Uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích, 
 komunikuje otevřeně, pravdivě,  

s porozuměním pro potřeby druhých a 
přiměřeně situaci, 

 případné neshody či konflikty 
s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem. 

 Škola základ života,  

 pravidla ve škole, 

 komunikace 
o zásady verbální komunikace, 

komunikační chyby, dialog, 

 umění učit se, 

 aktivní naslouchání 
o cíle, výhody, zásady, nácvik 

aktivního naslouchání, 

 rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, 

 přijetí pochvaly, 

 požádání o laskavost,  

 stížnost, 

 otázka po důvodu. 
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Přesahy 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (6. ročník) : Jazyková výchova  
OEV (7. ročník): Život mezi lidmi  
Z (6. ročník) : Mapy 
FRJ  (6. ročník) : čtení 
FRJ (6. ročník): jednoduchá sdělení 
VV (7. ročník) : zaujímání osobního postoje 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Práce v realizačním týmu 

Vlast 

výstupy učivo 
vlast 

 Objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání,  

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu, 

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

 zajímá se o život předků a lidí žijících  
v našem regionu i celé zemi, 

 vysvětlí význam členění státní moci, 
 zná významné osobnosti české minulosti, 
 má kladný vztah k hl. městu Praze. 

 Domov, obec, obecní zřízení, 

 životní prostředí, 

 život v regionech, 

 mateřský jazyk, 

 státní symboly, 

 ČR- demokratický právní stát, 
historie k prvním Přemyslovcům, 
historie od Lucemburků po 20. stol. 

 Významné osobnosti 

 naši prezidenti,  

 hlavní město – Praha. 

Přesahy 

ČJ (6. ročník): Literární výchova  
NJ (6. ročník): témata, komunikace  
INF (6. ročník) : Internet  
FRJ (6. ročník): slovní zásoba 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality, Princip 
sociálního smíru a solidarity 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Úvod do lidských práv 

výstupy učivo 
Práva 

 rozpozná některé projevy lidské 
nesnášenlivosti, 

 umí hledat dobré vlastnosti na druhých 
lidech, 

 uvědomuje si závažnost lidské 
nesnášenlivosti, 

 uvědomí si, že hodnota člověka nespočívá 
v tom, jak vypadá, ale jaký je uvnitř, 

 Rozdílnost lidí, 

 práva dětí, 

 práva a povinnosti, 

 moje práva x tvoje práva, 

 realizace svých práv, 

 Fair play: 
o zdravá soutěživost,  
o dodržování pravidel hry,  
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 pochopí pojmy: rasismus, xenofobie, 
diskriminace, 

 rozpozná porušování nebo ohrožování 
práv dětí, 

 hájí svá práva a zároveň dodržuje 
povinnosti, 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí, 

 je ochoten zasahovat a pomáhat tam, kde 
jsou porušována něčí práva, 

 používá vhodné techniky řešení konfliktu, 
 respektuje práva druhého a nenechá 

poškozovat práva vlastní. 

o asertivita v soutěživých situacích 
o prosociálnost a sport, 

 zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, 
pozitivní hodnocení druhých v obtížných 
situacích. 

Přesahy 
Inf (6. ročník) : Internet 
D (6. ročník): Člověk a dějiny 
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Poznávání lidí, 
Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

Volba povolání 

výstupy učivo 
Volba povolání 

 Orientuje se ve svých zájmech,  
 má představu o tom, co by se mu líbilo v 

budoucím povolání dělat. 

 1. fáze: Co mě baví. 

Přesahy 
PČ (7. ročník): Základy technického zobrazování Pč (7. ročník): Dřevo 
PČ (7. ročník) : Kovy 
PČ (7. ročník): Plasty 
PČ (7. ročník): Elektrotechnika 
PČ (7. ročník): Ošetřování pokojových květin  
PČ (7. ročník): Pěstování některých rostlin   
PČ (7. ročník) : Léčivé rostliny 
PČ (7. ročník): Chovatelství 
DN (6. ročník) : Aktivity v domácnosti  
DN (6. ročník) : Vaření 
DN (6. ročník): Praktické ruční práce 

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

Ochrana za mimořádných událostí 

  
Ochrana 

 V případě potřeby poskytne druhému 
pomoc, 

 chrání své zdraví, nevystavuje se 
lehkomyslně nebezpečí, 

 První pomoc a zásady první pomoci, 

 zástava dýchání 

 zástava činnosti srdce a krevního oběhu, 

 prudké krvácení. 
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 neohrožuje ostatní, 
 uvede člověka do stabilizované polohy, 

poskytne masáž srdce, zastaví krvácení, 
přivolá odbornou pomoc, posoudí 
správnost postupu v konkrétní situaci, 

 správně se zachová v krizových situacích, 
 popíše situace, kdy je třeba bránit stát  

Přesahy 
D (6. ročník): Člověk a dějiny 
F (6.ročník¨: Vlastnosti látek 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

Finanční gramotnost 

výstupy učivo 
 Uvede příklady vlastnictví a objasní 

zásady jeho ochrany včetně ochrany 
duševního vlastnictví, 

 uvede příklady příjmů a výdajů 
domácnosti, uvede hlavní příjmy a 
výdaje,  

 vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a 
jednorázovými příjmy a výdaji 

 rozliší zbytné a nezbytné výdaje 
v konkrétní situaci, 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
 zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti,  
 objasní princip vyrovnaného, 

schodkového a přebytkového rozpočtu 
domácnosti, na příkladech vysvětlí rozdíl 
mezi vyrovnaným, schodkovým a 
přebytkovým rozpočtem, 

 navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy 
větší než výdaje, 

 navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy 
menší než výdaje, 

 vysvětlí zásady hospodárnosti  
na rozpočtu domácnosti  

 Jednoduchý rozpočet domácnosti,  

 příjmy a výdaje,  

 pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,  

 nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti,  

 princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, 

 rozumné nakládání s penězi,  

 rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, 
podnikavost. 

 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

7. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  
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Život mezi lidmi 

výstupy učivo 
Život mezi lidmi 

 Poskytne pomoc a je oporou svým 
kamarádům, 

 ve škole, předchází konfliktům a 
neshodám se spolužáky, případně je 
vhodně řeší, 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu, 
 jedná podle vlastního uvážení, svědomí a 

přesvědčení, nenechá se ovlivnit 
případným negativním působením okolí, 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 
chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva, 

 volí vhodné prostředky ve styku  
s ostatními lidmi, 

 přemýšlí, podle čeho a jaká média si 
vybírá, co od nich očekává, přistupuje 
k informacím, 

 kriticky, pečlivě si vybírá, co chce sledovat 
- nekonzumuje cokoli. 

 Patříme k lidem, 

 vliv rodiny, 

 ve škole, 

 mezi vrstevníky, 

 komunikace, 

 tolerance k lidem s jiným světovým 
názorem, 

  informace o různých světonázorech, 

 média: 
o nabídka pozitivních vzorů 

v médiích, 
o kritický přístup k působení 

médií, 
o eliminace vlivu agrese, 
o zvládání agrese, 
o rozlišování mezi realitou a 

pseudorealitou, 
o účinná obrana proti manipulaci 

médii 
o média a volný čas. 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Literární výchova 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova  
NJ (7. ročník): témata, komunikace 
FRJ (7. ročník): jednoduchá sdělení 
IVT (7. ročník) : Zdroje informací  
RJ (7. ročník) : základní vztahy  
NJ V (7. ročník) : konverzace 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, 
Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v 
realizačním týmu 

Člověk a kultura 

výstupy učivo 
Kultura 

 Vysvětlí obsah pojmu kultura, uvědomí si 
důležitost objektivního pohledu na 
odlišné kultury, 

 přistupuje k umění jako prostředku 
povznesení a obohacení, 

 Kultura, 

 Umění, 

 krása kolem nás,  

 víra a náboženství, 

 nejstarší formy náboženství, 

 slušnost pro každý den,  
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 užívá umění jako jeden ze způsobů 
sebevyjádření, 

 respektuje vkus druhých, v honbě za 
krásou, 

 nepoškozuje sám sebe a své zdraví, 
 respektuje náboženské přesvědčení 

druhých lidí, 
 zajímá se o mytologii a náboženství jako o 

zdroj důležitých informací, 
 kulturně se chová a využívá nabídek 

kulturních institucí, tím si osvojuje aktivní 
životní styl, 

 užívá umění jako jeden ze způsobů 
sebevyjádření, 

 rozlišuje manipulační působení médií a 
identifikuje se s pozitivními prosociálními 
vzory, 

 respektuje vkus druhých, v honbě za 
krásou nepoškozuje sám sebe. 

 Kam za kulturou? 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova  
ČJ (7. ročník): Literární výchova  
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby  
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Kreativita MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality, Princip sociálního 
smíru a solidarity  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality. 

Přírodní a kulturní bohatství 

výstupy učivo 
Přírodní a kulturní bohatství 

 Má vztah ke své zemi a zájem o ni, 
 chrání přírodní a kulturní bohatství naší 

země, 
 chová se šetrně k životnímu prostředí a 

aktivně přistupuje k problémům kolem 
sebe. 

 Krásy naší země, 

 ochrana přírodního a kulturního 
bohatství, 

 zachraňme zemi 

Přesahy 

ČJ (7. ročník): Literární výchova  
D (6. ročník): Člověk a dějiny 
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti  
D (6. ročník): Nejstarší civilizace 
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby. Křesťanství a středověká Evropa 

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity 

Majetek v našem životě 

výstupy učivo 
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Majetek 
 Uspokojuje své potřeby přiměřeně, ne na 

úkor druhých, 
 soucítí s lidmi žijícími ve špatných 

podmínkách, 
 respektuje majetek druhých, je šetrný k 

veřejnému majetku, čelí vandalismu, 
 vhodně využívá svůj majetek a pečuje o 

něj, 
 při užívání svého majetku neomezuje 

práva druhých, 
 učí se skromnosti. 

 Naše potřeby, 

 majetek a vlastnictví, 

 mít nebo být. 

Přesahy 
INF (6. ročník) : Internet 
D (6. ročník): Člověk a dějiny 
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Seberegulace a sebeorganizace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

Řízení společnosti 

výstupy učivo 
Řízení společnosti 

 Rozlišuje různé formy státu, rozvíjí 
schopnost spolupráce. 

 jedná v souladu s demokratickými 
zásadami, 

 Uvědomuje si, co ovlivňuje úroveň života 
v obci. 

 Stát, 

 cesta k demokracii,  

 volby, 

 začlenění do veřejného života. 

Přesahy 
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby  
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa 
IVT (7. ročník) : Zdroje informací 
IVT(7. ročník) : Terminologie světa informací 

Průřezová témata 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Formy participace občanů v politickém životě 

Svět kolem nás 

výstupy učivo 
Svět kolem nás 

 Využívá možnosti, které EU nabízí, přijímá 
kladně možnost zasahovat do dění v 
rámci EU, 

 pochopí přínos spolupráce v EU, 
 přistupuje k ostatním lidem bez 

jakýchkoli předsudků, 
 vcítí se do situace diskriminovaného 

člověka,  
 zamyslí se nad vlastním vnímáním 

ostatních a nad tím, jak druzí mohou 
vnímat jeho osobu. 

 Spolupráce mezi zeměmi Evropy, 

 tolerance k národnostním menšinám, 

 nadnárodní organizace. 
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Přesahy 
AJ (7. ročník) : Project 3 - Unit 1  
Z (7. ročník): Afrika 
Z (7. ročník): oceány a polární oblasti  
Z (7. ročník): zeměpis světadílů 
Z (7. ročník): Austrálie a oceánie 
Z (7. ročník) : Amerika 
 Z (7. ročník): Asie 
Z (8. ročník) : Evropa 
VV (7. ročník): vizuálně obrazné vyjádření  
FRJ (7. ročník): jednoduchá sdělení 
FRJ (7. ročník): slovní zásoba 
RJ (7. ročník): jednoduchá sdělení  
NJ V (7. ročník) : konverzace 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality. 

Lidská práva 

výstupy učivo 
Lidská práva 

 Dbá na dodržování vlastních práv, 
respektuje práva druhých, 

 uvědomuje si odlišnost jiných lidí, 
přistupuje k nim jako k sobě rovným, 

 spolupracuje i v obtížných sociálních 
situacích, 

 je schopný podřídit se autoritě a přitom si 
zachovat vlastní identitu. 

 Lidská práva v dokumentech, 

 rovnost a nerovnost, 

 svoboda, 

 morálka a mravnost, 

 Všeobecná deklarace lidských práv. 

Přesahy 
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby  
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa 
Z (7. ročník): zeměpis světadílů 
Z (7. ročník): oceány a polární oblasti  
Z (7. ročník): Afrika 
Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie  
Z (7. ročník) : Amerika 
Z (7. ročník): Asie 
Z (8. ročník) : Evropa 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:  Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Podpora multikulturality, Princip sociálního smíru a solidarity 

Volba povolání 

výstupy učivo 
Volba povolání 

 Hledá vhodné vzory pro volbu povolání. 
 2. fáze  

 Povolání rodičů a čím bych chtěl být, 

 schopnosti žáka. 

Přesahy 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

221 

 

PČ (7. ročník): Základy technického zobrazování  
PČ (7. ročník): Dřevo 
PČ (7. ročník) : Kovy  
PČ (7. ročník): Plasty 
PČ (7. ročník): Elektrotechnika 
PČ (7. ročník): Ošetřování pokojových květin 
PČ (7. ročník): Pěstování některých rostlin   
PČ (7. ročník) : Léčivé rostliny 
PČ (7. ročník): Chovatelství 
DN (7. ročník): Praktické práce v domácnosti  
DN (7. ročník) : Vaření 
DN (7. ročník): Aktivity v domácnosti 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, Sebepoznání a sebepojetí 

Ochrana obyvatel za mimořádných situací 

výstupy učivo 
Ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

 V případě všeobecného ohrožení v 
rámci svých možností chrání svůj život a 
zdraví, ale i život a zdraví ostatních, 

 popíše situace, kdy je třeba bránit stát  
 navrhne, jak může pomoci 

v konkrétním případě ohrožení. 

 Mimořádné události, 

 jednotky integrovaného záchranného 
systému,  

 třídění raněných START 

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 
práv spotřebitele a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí, 

 posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při 
zajišťováni obrany státu. 

Přesahy 
P (7. ročník): biologie rostlin 
P (7. ročník): biologie živočichů  
Z (7. ročník): zeměpis světadílů  
Z (8. ročník): životní prostředí 
Z (8. ročník): globální problémy světa  
IVT (7. ročník): Zdroje informací 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity problémy 
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Finanční gramotnost 

výstupy učivo 
 vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet, 
 uvede příklady různých způsobů 

hotovostního placení, 
 uvede příklady různých způsobů 

bezhotovostního placení, 
 posoudí výhody a rizika hotovostního a 

bezhotovostního placení v konkrétní 
situaci, 

 na příkladech objasní přednosti a rizika 
používání platebních karet, 

 význam úroku placeného a přijatého, 

 nejčastější druhy pojištění, 

 nejobvyklejší způsoby nakládání 
s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu, 

 podstata fungování trhu,  

 vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a 
její změny,  
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 na příkladech objasní rozdíly mezi 
debetní a kreditní platební, 

 vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít, 

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

 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování 
trhu,  

 objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu 
ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu 
peněz, 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směruje své výdaje, uvede příklady dávek 
a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané. 
 

 

 tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 
DPH – uvést na příkladech, 

 vliv inflace na hodnotu peněz, 

 rozlišování, ze kterých zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směruje své výdaje, 

 příklady dávek a příspěvků, které ze 
státního rozpočtu získávají občané 

 hospodaření – rozpočet domácnosti, 
úspory, investice, úvěry, splátkový 
prodej, leasing; rozpočet státu, typy 
rozpočtu a jejich odlišnosti 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

 

 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Osobnost 

výstupy učivo 
Osobnost 

 Nevnímá odlišnosti lidí jako důvod 
k nepřátelství, 

 přijímá biologické, psychické i sociální 
změny ve svém životě jako normální, 

 přijímá pozitivně sebe sama, 

 Co je za mnou? 

 Kde právě sem? 

 Kam jdu?  

 Jak se znám? 

 Co jsem, chci, mohu? 

 Já – potenciální vzor pro druhé: 
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 je přístupný druhým, 
 začíná si uvědomovat, co od života 

očekává, 
 má pozitivní přístup k sobě samému. 

o Smysl a cíl mého života, 
o postoje,  
o zodpovědný život, 
o mé schopnosti a společnost, 
o zdravý způsob života. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 
ČJ (8. ročník) : Jazyková výchova  
ČJ (8. ročník): Literární výchova  
HV (8. ročník): poslechové činnosti 
VV (8. ročník) : osobní postoj v komunikaci  
VT (8. ročník) : osobní postoj v komunikaci 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita 

Psychické procesy a stavy 

výstupy učivo 
Psychické procesy a stavy 

 Pěstuje pozitivní vnímání světa, 
neomezuje  se jen najeden přistup nebo 
úhel pohledu, 

 využije poznatků pro větší efektivitu 
vlastního učení, 

 vědomě rozvíjí svou osobnost, vytváří si 
prostor pro hru i v dospělém věku, 

 volí vhodnou formu odpočinku, 
 akceptuje své city a kontroluje je. 

 Jak poznávám a vnímám? 

 Jak myslím a tvořím nové? 

 Jak si pamatuji a soustředím se? 

 Jak se učím? 

 Jak prožívám své city? 

 obrana proti sektám. 
 

Přesahy 
NJ (8. ročník): témata, komunikace 
AJ (8. ročník) : Unit 3 - Tomorrows world  
TV (8. ročník) : Pohyb a zdraví 
FRJ V (8. ročník) : základní vztahy 
VT (8. ročník) : smyslové účinky obrazných vyjádření 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice. 

Volba povolání 

výstupy učivo 
Volba povolání 

 Orientuje se ve školách, které si chce 
zvolit, 

 své schopnosti vhodně aplikuje na volbu 
budoucího studia, 

 nepřeceňuje se, ani nepodceňuje. 

3. fáze 

 Jak si pamatuji a soustředím se? 

 typy škol, forma přijetí. 

Přesahy 
Z (8. ročník): sídelní, společenské, hospodářské poměry světa 
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Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Sebepoznání a sebepojetí 

Člověk v sociálních vztazích 

výstupy učivo 
Člověk v sociálních vztazích 

 Asertivně jedná, 
 dokáže potlačit emoce a převede konflikt 

na problém, 
 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 
přispívá k jejich řešení, 

 rozlišuje stresory, stresové situace, 
 pečuje o své zdraví /tělesné i duševní. 

 Asertivní chování, 

 přijatelný kompromis, 

 konstruktivní kritika,  

 otázka po důvodu realizace svých práv, 

 řešení konfliktu 

 dělba práce, 

 výrobní a nevýrobní odvětví, 

 trh. 

Přesahy 

Z (8. ročník): Hospodářský zeměpis 
Z (9. ročník): obyvatelstvo, sídelní a hospodářské poměry 
PČ (8. ročník): Investiční podnikatelský záměr 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Mezilidské vztahy, Komunikace 

Právní minimum 

výstupy učivo 
Právní minimum 

 Dodržuje pravidla, 
 spolupracuje, 
 zná svá práva a povinnosti,  
 ví, že neznalost zákona neomlouvá, 
 je připraven na volební právo, 
 pochopí význam a úkoly vlády a 

prezidenta ČR. 
 uvědomí si vzájemnou provázanost 

zákonodárné a výkonné moci jako 
důležitého znaku demokracie. 

 Právo jako minimum morálky, 

 právo jako systém, 

 Ústava ČR, 

 moc zákonodárná, 

 moc výkonná, 

 moc soudní, 

 základní práva a svobody, 

 politika, 

 právo v Evropě. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Literární výchova 

Průřezová témata 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a 
stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 

Ochrana za mimořádných situací 

výstupy učivo 
Ochrana obyvatel za mimořádných situací 

 Aktivně se podílí na řešení mimořádných 
situací, 

 ví si rady a aktivně pomáhá ostatním, 
 orientuje se v možnostech mimořádných 

situací, 

 Shlédnutí a nácvik ochrany člověka za 
mimořádných situací, 

 dopravní situace z hlediska řízení malých 
motorových vozidel /od 15-ti let, 

 některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má 
vztah ČR, 
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 na příkladu uvede povinnosti občana při 
obraně státu, 

  na příkladech objasní národní i 
mezinárodní úkoly Armády ČR, 

 uvede příklady zahraničních misí Armády 
ČR, 

 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má 
vztah ČR, posoudí jejich význam ve 
světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních 
misích. 
 

 

 jejich význam ve světovém dění , výhody 
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních 
misích. 

Přesahy 
P (8. ročník): biologie člověka  
Z (8. ročník): životní prostředí 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

Finanční gramotnost 

výstupy učivo 
 na příkladu vysvětlí rozdíl mezi úrokem 

placeným a přijatým  
  na příkladech objasní možnosti úspor, 

investic či spotřeby při nakládání 
s volnými finančními prostředky, 

 na příkladu vysvětlí způsoby, jak se 
stanovuje cena, 

 vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na 
reálnou hodnotu peněz, 

 uvede příklady korupčního jednání. 

 banky a jejich služby 

 aktivní a pasivní operace, úročení, 
pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků, 

 korupční jednání. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Občan 

výstupy učivo 
 Umí si poradit, když rozhodnutí obecního 

úřadu zasáhne přímo do jeho života a 
života jeho blízkých, 

 Já - občan obce, 

 na úřadě, 

 jsem občanem státu, 
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 aktivně se zúčastňuje života v obci, 
 orientuje se při jednání na úřadě, 

formuluje stížnost, dovolání, 
 praktické dovednosti: vyplní žádost o OP, 

vyplní žádost o cestovní pas, 
 dokáže jako občan projevovat svou vůli, 
 je euroobčan. 

 jsem občanem Evropské unie, 

 praktické dovednosti: vyplnění žádosti o 
OP, vyplnění žádosti o cestovní pas, 

 moje vůle a její projevy, 

 zdroje lidských práv,  

 občanská zralost, 

 euroobčanství. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Literární výchova  
OEV (8. ročník): Osobnost 
Z (9. ročník): obyvatelstvo, sídelní a hospodářské poměry 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 

Občan a právo 

výstupy učivo 
Občan a právo 

 Zná svá práva a respektuje práva 
druhých, 

 ví, jakými způsoby nabýt vlastnictví, 
 nepoškozuje svévolně cizí věci, 
 praktická činnost: učí se sepsat smlouvu, 
 uplatní odškodnění při škodě způsobené 

na majetku nebo na zdraví. 

 Odvětví práva ČR,  

 občanskoprávní vztahy, 

 vlastnictví a ochrana majetku. 
 

Přesahy 
D (9. ročník): Moderní doba  
D (9. ročník) : Rozdělený svět 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO 
OBČANA: Občan, občanská společnost a stát 

Právní ochrana 

výstupy učivo 
Právní ochrana 

 Uvědomuje si možnosti sankcí při 
nedodržování a porušování práv, 

 umí se zapojit di občanského řízení, 
 chová se tak, aby nebyl účastníkem 

trestného činu, protože ví, jaké toto 
jednání má důsledky, 

 odpovídá sám za sebe, nenechá se 
strhnout někým jiným k neuváženému a 
škodlivému, 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 
rozvíjejí mezilidské vztahy. 

 Orgány právní ochrany, 

 přestupky a správní řízení, 

 občanské soudní řízení, 

 trestní právo, 

 děti a paragrafy. 

Přesahy 
IVT (9. ročník) : Nebezpečí a hrozby z internetu 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, 
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postoje, praktická etika 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občan, občanská společnost a stát, Formy 
participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 

Pracovní poměr a volba povolání 

výstupy učivo 
Volba povolání 

 Žák vychází při volbě povolání zejména ze 
svých předpokladů, představ a přání, 
dokáže je 
realisticky vyhodnotit, 

 zvládne přijímací pohovor do zaměstnání, 
 ví jak používat zákoník práce. 

4. fáze  

 Návštěva úřadu práce, burz škol, beseda s 
bývalými žáky o školách na které dochází, 

 testy z všeobecných znalostí jako příprava 
na zkoušky, 

 správná volba, 

 každé povolání si žádá své, 

 první brigáda, první zaměstnání, 

 v zaměstnání. 

Přesahy 

Z (9. ročník) : regiony ČR 
 Z (9. ročník): místní oblast 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání. 

Rodina a zákony 

výstupy učivo 
Rodina a zákony 

 Orientuje se v sociální síti našeho státu a 
v poradnách pro rodinu, 

 bude se snažit včas řešit problémy , které 
během manželského života přicházejí, 
aby tak předešel rozvodu /tolerance, 
vzájemná úcta a 
porozumění/. 

 Rodina, 

 rodiče a děti, 

 zodpovědný vztah k sexualitě,  

 mládí – příprava na lásku,  

 sexuální identita,  

 nezralé rodičovství. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Literární výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Formy participace občanů v politickém životě 

Hospodaření 

výstupy učivo 
Hospodaření 

 Dokáže rozlišit, které otázky vyřeší 
rozhodnutí politiků a nikoli ekonomická 
věda a které otázky lze naopak 
odpovědět jedině odvoláním 
se na fakta, 

 rozliší jednotlivá odvětví NH, 
 rozezná sociální podporu závislou na výši 

příjmu v rodině a nezávislou na příjmech 
v rodině, 

 Stát a NH, 

 státní rozpočet, 

 záchytná sociální síť, 

 peněžní ústavy, 

 právní subjekty podnikání, 

 zájem o otázky národního hospodářství,  

 vztah mezi ekonomikou a etikou. 
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 praktická dovednost: vyplnění složenky, 
pomoc od banky, založení vlastní firmy 
/skupinová práce 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Literární výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kooperace a 
kompetice 

Globální svět 

výstupy učivo 
Globální svět 

 Má na mysli, že veškerým svým jednáním 
ovlivňuje život na celé planetě, 

 každý problém, a tedy i problémy 
ekologické, řeší nejprve sám u sebe a ve 
svém nejbližším okolí, 

 společenské problémy /války, terorismus, 
hladomor.../ odsuzuje a hledá řešení, 

 na příkladu uvede povinnosti občana při 
obraně státu, 

 na příkladech objasní národní  
i mezinárodní úkoly Armády ČR, 

 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má 
vztah ČR, posoudí jejich význam ve 
světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních 
misích, 

 uvede příklady zahraničních misí Armády 
ČR. 
 

 

 Problémy současného světa  
o ohrožené životní prostředí 
o problémy společenské 

 úcta k životu ve všech jeho formách, 

 citový vztah člověka k přírodě, 

 vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody,  

 zodpovědnost za životní prostředí, 

 bída světa, informovanost o situaci zemí 
třetího světa,  

 vztah k menšinám, využití prosociálnosti 
v multikulturní společnosti,  

 pozitivní vztah k diverzitám, 

 příklady některých významných 
mezinárodních organizací a společenství, 
k nimž má vztah ČR, posouzení jejich 
významu ve světovém dění a popis 
výhody spolupráce mezi státy, 
včetně zajišťování obrany státu a účasti 
v zahraničních misích, 

 naše vlast – domov, krajina, národ, 
základy státního zřízení a politického 
systému ČR, státní správa a samospráva, 
státní symboly, armáda ČR 

 právní základy státu – znaky státu, typy a 
formy státu; státní občanství ČR; Ústava 
ČR; složky státní moci, jejich orgány a 
instituce, obrana státu 
mezinárodní spolupráce – ekonomická, 
politická a bezpečnostní 
spolupráce mezi státy, její výhody; 
významné mezinárodní organizace 
(RE Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 
globalizace – projevy, klady a zápory; 
významné globální 
problémy způsoby včetně válek 
a terorismu, možnosti jejich řešení  

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Literární výchova 
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ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 
P (9. ročník): ekologie 
Z (9. ročník) : přírodní poměry 
IVT (9. ročník): Opakování učiva z 8. ročníku 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a 
vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu 

Životní perspektivy 

výstupy učivo 
Životní perspektivy 

 Pěstuje dobré vztahy se svými přáteli, 
rodinou v budoucnu i partnerem, 

 analyzuje etické aspekty různých 
životních situací, 

 rozhoduje uvážlivě a vhodně v 
každodenních situacích a nevyhýbá se 
řešení osobních problémů, 

 štěstí nosí uvnitř sebe, věří si a naplňuje 
svůj život, tím i život ostatních. 

 Životní plány a cíle 

 pozitivní vzory, rozlišování vzorů, vliv 
reálných vzorů, 

 vzory profesionální, vzhory ve vlastní 
rodině, 

 smysl autority, vztah k autoritě. 

Přesahy 
D (9. ročník): Moderní doba 
ZŽS (9. ročník): Prevence zneužívání návykových látek  
ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 
ZŽS (9. ročník): Sexuální výchova 
VT (9. ročník) : typy vizuálně obrazných vyjádření 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika 

Finanční gramotnost 

výstupy učivo 
 porovná nabídku finančních produktů pro 

zhodnocení volných finančních 
prostředků, 

 hledá možnosti, jak řešit deficit na straně 
příjmů a výdajů, 

 uvede možnosti půjčení chybějících 
finančních prostředků, 

 porovná nabídku finančních produktů pro 
půjčení chybějících finančních 
prostředků, 

 uvede možnosti různých typů pojištění, 
 na příkladu ukáže tvorbu ceny jako 

součet nákladů, zisku a DPH, 
 vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na 

reálnou hodnotu peněz, 
 popíše postup při reklamaci výrobku 

nebo služby, 

 Přiměřené uplatňování svých práv včetně 
práv spotřebitele a respektování práv a 
oprávněných zájmů druhých lidí, význam 
ochrany lidských práv a svobod, povinnosti 
občana při zajišťováni obrany státu,  

 Význam finančního trhu pro investování a 
pro získávání prostředků, 

 výroba, obchod, služby – jejich funkce a 
návaznost, 

 principy tržního hospodářství – nabídka, 
poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata 
fungování trhu,  

 nejčastější právní formy podnikání, 

 právo v každodenním životě – význam 
právních vztahů; důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající; základní práva 
spotřebitele;  
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 na příkladu objasní, jak se bránit 
v případě porušení práv spotřebitele, 

 uvede příklady korupčního jednání, 
 diskutuje o příčinách, důsledcích a řešení 

korupčního jednání v konkrétních 
situacích, 

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

 styk s úřady,  

 korupce. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA  

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

 

 Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním 
přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům  
a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání 
současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. 

   V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož 
součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je 
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, 
včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení 
(přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBORY OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 
   Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis 
a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji 
porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat  
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i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné 
je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité 
dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě 
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných 
přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak 
učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? 
Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a 
řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů 
pro jejich předvídání či ovlivňování. 

   Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost  
a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, 
především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činností na stav 
životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat 
příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů  
a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a 
principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož 
významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, 
utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání 
zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních 
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech,  
na celém území ČR, v Evropě i ve světě. 

   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný  
i společenskovědní charakter, je v zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý v této 
vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast člověk a 
jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům  
1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi 
Matematika a její aplikace, člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a svět práce a 
přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi. 
 

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ OBLASTI 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k: 
 

 zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního 
uvažování, 
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 potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně 
tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi způsobu myšlení, které 
vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými 
způsoby, 

 posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 
potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů, 

 zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k 
vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí, 

 porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního 
prostředí, 

 uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v 
praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak 
slunečního záření, větru, vody a biomasy, 

 utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně 
či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí.         

 

5.6.1. FYZIKA 

 

     Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, 
Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání 
důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných 
poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovednosti žáků objektivně a 
spolehlivě pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich 
závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Osvojením si základních fyzikálních pojmů, veličin 
a zákonitostí vede žáky k porozumění fyzikálních jevů a procesů vyskytujících se v přírodě, 
běžném životě i v technické či technologické praxi. Předmět Fyzika seznamuje žáky s 
možnostmi a perspektivami moderních technologií, učí žáky rozlišovat příčiny fyzikálních 
dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti 
s řešením praktických problémů. 
 
Výuka směřuje k: 
 

 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů  
a zákonitostí s využíváním jednoduchých fyzikálních pokusů, řešení problémů  
a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích 

 k osvojení si základních poznatků z vybraných okruhů učiva (látky a tělesa, pohyb 
těles, síly, mechanické vlastnosti tekutin, energie, zvukové děje, elektromagnetické 
a světelné děje, vesmír) 

 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené 
závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 
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 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce  
při provádění fyzikálních pozorování, měření a experimentů. 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 
   Fyzika je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. až 9. ročníku. 
Vyučuje se v 6. až 8. ročníku v 2 hodinové týdenní dotaci, v 9. ročníku v 1 hodinové týdenní 
dotaci. Vyučovací předmět Fyzika je zpravidla vyučován v odborné učebně fyziky a v 
kmenových třídách. Výuka ve vhodných případech může probíhat i v jiných prostorách školy 
a mimo budovu školy. Ve vyučovacím předmětu Fyzika je naplňována část vzdělávacího 
oboru RVP Z V Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem velmi 
často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů RVP ZV (Chemie, Přírodopis, Člověk a svět 
práce aj.) a do povinně vyučovaného tématu „ Ochrana člověka za mimořádných situací". 
 
 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FYZIKA 

 
Kompetence k učení 
 
Učí vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategie učení a 
motivovat je pro celoživotní učení, 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností  
a jevů, 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti, 
 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře  

a na internetu, 
 podporujeme používání výpočetní techniky, 
 umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky  

a vyvozovat závěry, 
 učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment 
 uplatňujeme individuální přístup k žákovi, 
 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace, 
 učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učí žáka podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, 

 učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání, založeném  
na pojmech, chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů, 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života, 
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 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení, 
 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, 
 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů, 
 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení 

problémů, 
 průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají Kompetence 

komunikativní, 
 vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci, 
 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci, 
 učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a 

výsledky svých pozorování a experimentů, 
 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými 

argumenty, 
 podporujeme kritiku a sebekritiku, 
 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem, 
 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny. 

 
Kompetence sociální a personální 
 
Učí rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci 
vlastní i druhých. 
 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních 
řešení problémů, 

 podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování, 
 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 v týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů 

týmu, 
 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné 

cíle, 
 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, 
 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, 
 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, 
 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování 

Kompetence občanské, 
 vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva 

a respektující práva druhých, zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní 
prostředí, ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích, 

 vedeme žáky k poznávání možností rozvoje i zneužití fyziky, 
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 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí, 
 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, 
 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci, 
 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích, 
 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
 učíme žáky přecházet nemocem a úrazům. 

 
 
Kompetence pracovní 
 
Učí vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, 
nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich 
budoucího povolání. 
 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, 
 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a 

získaná data zpracovávat a vyhodnocovat, 
 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu, 
 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně 

vyžadujeme jejich dodržování, 
 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků, 
 různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem k fyzice. 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

V tomto předmětu jsou realizována tato průřezová témata: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ: 

Osobnostní  rozvoj  

 Rozvoj schopností poznávání,  
 Psychohygiena, 
 Kreativita. 

 
Sociální rozvoj  

 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice. 

 
Morální rozvoj  
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 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. 
 

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

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské vztahy. 
 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 

 Občanská společnost a škola  

 Občan, občanská společnost a stát  

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 
 Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství. 
 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Stavba mediálních sdělení, 
 Vnímání autora mediálních sdělení,  
 Fungování a vliv médií ve společnosti. 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník      6 7 8 9 

Dotace      2 1 2 1 

Typ 
předmětu 

     povinný povinný povinný povinný 

 

6. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Vlastnosti látek a těles 

výstupy učivo 
Vlastnosti látek a těles 
Žák: 

 rozhodne, které věci jsou z látky pevné, 
kapalné nebo plynné, 

stavba látek 

 Elektrické vlastnosti látek,  

 magnetické vlastnosti látek. 
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 nalezne společné a rozdílné vlastnosti 
kapalin, plynů a pevných látek, 

 uvede příklady využití vlastností 
látek, 

 popíše alespoň jeden jev, kterým se 
nepřímo přesvědčujeme, že částice,  
z nichž jsou složeny látky, jsou 
v neustálém neuspořádaném pohybu. 

Přesahy 
CH (8. ročník): Směs a čistá látka  
CH (8. ročník): Voda. vzduch  
CH (8. ročník): Složení látek 
CH (8. ročník) : Prvky 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČŘANA: Rozvoj formulačních argumentačních schopností a 
dovedností. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Koloběh vody v přírodě 
 

Měření fyzikálních veličin 

výstupy učivo 
Měření fyzikálních veličin 
Žák: 

 změří délku předmětu vhodně zvoleným 
měřidlem, objem tělesa odměrným 
válcem a hmotnost tělesa na vahách, 

 určí hustotu látky měřením hmotnosti a 
objemu tělesa, 

 zjistí hustotu látky v Tabulkách, 
 převádí údaje o čase v různých 

jednotkách, 
 uvede příklad změny délky nebo objemu 

tělesa při změně teploty, 
 určí rozdíl teplot z naměřených hodnot. 

 Měření délky, 

 měření objemu, 

 měření hmotnosti tělesa, 

 hustota látky, 

 měření času, 

 měření teploty. 

Přesahy 
M (6. ročník) : Přirozená čísla  
M (6. ročník): Desetinná čísla 
M (6. ročník) : Geometrické útvary v rovině     
 M (6. ročník): Povrch a objem krychle a kvádru 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Sleduje předpovědi změn teplot (v tisku, rozhlase, televizi), orientuje se v grafech 
změn teploty, 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Zavedení a užívání metrické 
soustavy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Globální oteplování Země a jeho důsledky 

Elektrický obvod 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

238 

 

výstupy učivo 

Elektrický obvod 
Žák: 

 sestaví jednoduchý elektrický obvod 
podle schématu, 

 správně používá schematické značky  
a zakreslí schéma reálného obvodu, 

 experimentem rozhodne, zda je látka 
vodič nebo izolant, 

 uvede příklady spotřebičů, které využívají 
tepelné účinky elektrického proudu, 

 porovná vlastnosti permanentních 
magnetů a elektromagnetů, 

 zapojí spotřebiče za sebou a vedle sebe, 
 dodržuje pravidla bezpečnosti práce  

s elektrickými zařízeními, 
 objasní vznik blesku a zásady ochrany 

před jeho účinky, 
 vysvětlí, jak postupovat při poskytnutí 

první pomoci při úrazu elektrickým 
proudem. 

 Elektrický proud, 

 magnetické pole elektrického proudu, 

 rozvětvený elektrický obvod. 

Přesahy 
F (8. ročník): Elektrické jevy  
PČ (7. ročník): Elektrotechnika 
PČ (8. ročník): Elektrotechnické práce 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, rozvoj schopnosti pro spolupráci, 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace. 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Využívání energie – zná způsoby šetření energií u tepelných spotřebičů. 

 

 

 

 

7. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Pohyb a síla 

výstupy učivo 
Pohyb a síla 
Žák: 

 rozhodne, zda se těleso vzhledem  
k jinému tělesu pohybuje neboje v klidu, 

 Pohyb tělesa síla, 

 skládání sil, 

 posuvné účinky síly,  

 pohybové zákony,  
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 rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný 
pohyb, 

 určí rychlost rovnoměrného pohybu, 
 vypočte dráhu rovnoměrného pohybu, 
 vypočte průměrnou rychlost pohybu 

z daných údajů, 
 změří dráhu a dobu určitého pohybu a 

vypočte jeho průměrnou rychlost, 
 změří velikost síly siloměrem, 
 znázorní sílu graficky, 
 určí gravitační sílu, 
 určí výslednici sil působících v jedné 

přímce, 
 rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze, 
 experimentem určí těžiště, 
 na příkladech ukáže, že silové působení 

těles je vždy vzájemné, 
 posuvné účinky síly na těleso vědomě 

spojuje vždy se změnou rychlosti pohybu 
tohoto tělesa, 

 rozhodne, zda je páka otáčivá kolem 
vodorovné osy v rovnovážné poloze, 

 experimentem nebo výpočtem určí sílu 
nebo rameno síly tak, aby se páka dostala 
do rovnovážné polohy, 

 uvede příklady užití páky v praxi, 
 určí podmínky rovnováhy na kladce 

pevné a volné, 
 uvede užití kladek v praxi, 
 předpoví, jak se změní deformační účinky 

síly při změně velikosti síly nebo obsahu 
plochy, na kterou působí, 

 porovná tlaky vyvolané různými silami, 
 určí tlak vyvolaný silou působící  

na určitou plochu, 
 navrhne, jak lze v praktické situaci zvětšit 

nebo zmenšit tlak, 
 v jednoduchém případě změří třecí sílu, 
 porovná třecí síly působící mezi tělesy při 

různé tlakové síle, drsnosti ploch nebo 
obsahu stykových ploch, 

 rozhodne, zda v dané situaci je tření 
užitečné nebo škodlivé, a navrhne 
vhodný způsob jeho zmenšení nebo 
zvětšení. 

 otáčivé účinky síly, 

 deformační účinky síly tření . 

Přesahy 
M (6. ročník) : Přirozená čísla  
M (6. ročník): Desetinná čísla 

M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

IVT (7.ročník): Učí se vyhledávat aktuální spojení dopravními prostředky, orientuje se v jízdních řádech 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

240 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, kooperace, učí se spolupracovat při experimentech, organizovat práci, vyslovit a obhájit 
svůj názor, s porozuměním vyslechnout názor spolužáka. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Vyhledává zajímavé údaje o rekordních rychlostech v různých sportovních 
odvětvích  
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: snižování ztrát energie zmenšováním odporových sil při pohybu vozidel 

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 

výstupy učivo 
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 
Žák: 

 vysvětlí na příkladu z praxe princip 
hydraulického zařízení, 

 použije vztah p = h g při řešení 
konkrétních příkladů, 

 určí pokusem i výpočtem velikost 
vztlakové síly působící na těleso 
v kapalině, 

 předpoví, zda se bude těleso  
v kapalině potápět, vznášet či plovat, 

 porovná atmosférický tlak v různých 
výškách, 

 uvede příklad prokazující existenci 
vztlakové síly, která působí na tělesa 
 v plynu, 

 změří tlak plynu v uzavřené nádobě  
a rozhodne, zda je v nádobě podtlak nebo 
přetlak. 

 Mechanické vlastnosti kapalin, 

 mechanické vlastnosti plynů. 

Přesahy 
M (7. ročník) : Zlomky a racionální čísla 
M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, kooperace. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Zpracovává, vyhodnocuje a využívá informace přicházející z médií např. o počasí a 
jeho vlivu na člověka a jeho činnosti (doprava, zemědělství) 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:  Podílí se na rozhodnutích celku s vědomím vlastní 
odpovědnosti při řešení problémů ve skupinách 

 

 

Světelné jevy 

výstupy učivo 
Světelné jevy 
Žák: 

 rozliší zdroj světla a osvětlené těleso, 
 rozhodne, zda dané prostředí je čiré, 

průhledné, průsvitné či neprůhledné, 
 uvede velikost rychlosti světla ve vakuu, 

 Světlo,  

 zdroje světla 

  šíření světla  

 rychlost světla  

 odraz světla 

 lom světla. 
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 objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze 
Měsíce, 

 vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Slunce 
a Měsíce, 

 pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté 
a které vypuklé z barevných světel, 

 vysvětlí, čím je dána barva průhledného 
prostředí a čím barva neprůhledných 
těles,  

 uvede užití kulových zrcadel, 
 na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu 

světla, 
 dokáže pokusem, že sluneční světlo je 

složeno. 

Přesahy 
M (6. ročník) : Geometrické útvary v rovině  
M (6. ročník): Uhel a jeho velikost 
P (8. ročník): biologie člověka 
IVT (7. ročník): vyhledává informace na internetu o zajímavých optických jevech v atmosféře a 
prezentuje je písemnou nebo ústní formou 

Průřezová témata 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: ekonomické využívání zdrojů světel, omezení světelného znečišťování 
vhodnými zdroji světla (rušení astronomických pozorování, využití zrcadel ve slunečních elektrárnách) 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 1 + 1  HODINA, POVINNÝ 

 

Práce, energie, teplo 

výstupy učivo 
Práce, energie, teplo 
Žák: 

 rozhodne, zda se koná práce a které 
těleso koná práci, 

 vypočte práci, je-li dána síla a dráha, po 
které síla působí, 

 předvede vykonání práce přibližně 1 J, 
 určí výkon z práce a času, 
 při rovnoměrném pohybu tělesa určí 

výkon užitím vztahu P = Fv, 
 na příkladech nebo pokusem ukáže, že 

pohybová energie tělesa, jeho polohová 
energie v gravitačním poli Země nebo 
polohová energie pružnosti se projevuje 
schopností konat práci, 

 porovná pohybové energie těles pomocí 
rychlosti a hmotnosti těles, 

 Práce, výkon, 

 pohybová a polohová energie, 

 vnitřní energie, 

 teplo, 

 změny skupenství látek. 
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 popíše vzájemnou přeměnu polohové a 
pohybové energie tělesa při jeho pohybu 
v gravitačním poli Země, 

 uvede příklady jevů, které dokazují, že se 
částice látek neustále neuspořádaně 
pohybují a vzájemně na sebe působí, 

 popíše, jak teplota tělesa souvisí 
s rychlostí neuspořádaného pohybu částic 
tělesa, 

 objasní vnitřní energii tělesa jako energii, 
která souvisí s energií částic' její součástí 
je celková pohybová energie všech částic 
v tělese, 

 vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa 
s jeho teplotou, 

 uvede praktický příklad změny vnitřní 
energie tělesa konáním práce tepelné 
výměně, 

 v jednoduchých příkladech pokusem určí 
teplo odevzdané nebo přijaté při tepelné 
výměně, 

 rozhodne, zda tepelná výměna probíhá 
vedením, proděním nebo zářením, 

 porovná látky podle jejich tepelné 
vodivosti, 

 na příkladech z denního života ukáže, jak 
lze účelně zvětšovat nebo zmenšovat 
tepelnou výměnu vedením a zářením, 
-uvede příklady změn skupenství a 
objasní, zda se při nich teplo pohlcuje 
nebo uvolňuje, 

 z Tabulek nalezne teploty tání látek a 
rozhodne, v jakém skupenství je těleso 
při určité teplotě, 

 popíše pokus, který prokazuje zvětšení 
objemu vody při zmrznutí 

 navrhne a pokusem ověří, jak lze zvětšit 
nebo zmenšit rychlost vypařování 
kapaliny 

 na konkrétních příkladech objasní, kdy 
nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu, 

 popíše základní části spalovacích motorů 
a vysvětlí rozdíl mezi vznětovým a 
zážehovým motorem, 

 rozlišuje a správně používá pojmy teplo a 
teplota, 

 v konkrétním příkladu tepelné výměny, 
 předpoví, jak se budou měnit teploty 

daných těles, 
 vyhledá v Tabulkách měrnou tepelnou, 
 kapacitu některých látek, 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

243 

 

 určí teplo přijaté nebo odevzdané 
tělesem při tepelné výměně, 

 v jednoduchých příkladech pokusem určí 
teplo odevzdané nebo přijaté při tepelné 
výměně, 

 rozhodne, zda tepelná výměna probíhá 
vedením, proděním nebo zářením, 

 porovná látky podle jejich tepelné 
vodivosti, 

 na příkladech z denního života ukáže, jak 
lze účelně zvětšovat nebo zmenšovat 
tepelnou výměnu vedením a zářením, 

 uvede příklady změn skupenství a 
objasní, zda se při nich teplo pohlcuje 
nebo uvolňuje, 

 z Tabulek nalezne teploty tání látek a 
rozhodne, v jakém skupenství je těleso 
při určité teplotě 

 popíše pokus, který prokazuje zvětšení 
objemu vody při zmrznutí, 

 navrhne a pokusem ověří, jak lze zvětšit 
nebo zmenšit rychlost vypařování 
kapaliny, 

 na konkrétních příkladech objasní, kdy 
nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu, 

 popíše základní části spalovacích motorů 
a vysvětlí rozdíl mezi vznětovým a 
zážehovým motorem. 

Přesahy 
M (8. ročník) : Lineární rovnice VO (8. ročník): Hospodaření 

Průřezová témata 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Možnosti využití vodních elektráren jako obnovitelných zdrojů energie u 
nás a v různých evropských zemích, šetření energie vhodnou tepelnou izolací domů, volba ekologicky 
vhodného způsobu vytápění, využití energie slunečního záření k vytápění a zahřívání vody, ekologické a 
ekonomické argumenty pro a proti využití sluneční energie jako obnovitelného zdroje energie, posoudí 
využití spalovacích motorů v dopravě z ekologického a ekonomického hlediska, vyhledává a posuzuje 
informace o výzkumech nových motorů a pohonných látek šetrnějších k životnímu prostředí – bioplyn, 
bionafta. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Sleduje a kriticky posuzuje informace o využívání různých zdrojů energie 
z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. 

Elektrické jevy 

výstupy učivo 
Elektrické jevy 
Žák: 

 rozhodne, zda se budou dvě elektricky 
nabitá tělesa přitahovat či odpuzovat, 

 vysvětlí elektrování těles vzájemným 
třením a princip uzemnění nabitého 
tělesa, 

 Elektrický náboj,  

 elektrické pole, 

 elektrický proud, 

 elektrické napětí,  

 Ohmův zákon, 

 elektrická práce. 
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 ukáže pokusem a vysvětlí polarizaci 
izolantu a elektrostatickou indukci, 

 pokusem prokáže existenci elektrického 
pole v okolí nabitého tělesa, znázorní 
siločáry elektrického pole, 

 objasní podstatu elektrického proudu v 
kovových vodičích a v elektrolytech, 

 vysvětlí, proč izolanty prakticky nevedou 
elektrický proud, 

 rozhodne, zda v daném obvodu jsou 
splněny podmínky vedení elektrického 
proudu, 

 změří elektrický proud ampérmetrem, 
 změří elektrické napětí voltmetrem, 
 určí napětí zdroje při zapojení několika 

článků za sebou, 
 pomocí Ohmová zákona vypočte jednu z 

veličin proud, napětí, odpor, 
 popíše, jak se mění odpor kovového 

vodiče s teplotou, 
 použije reostat k regulaci proudu nebo 

jako dělič napětí. 

 

Přesahy 
M (8. ročník) : Mocniny s přirozeným mocnitelem  
M (8. ročník) : Lineární rovnice 
Pč (8. ročník): Elektrotechnické práce 

Průřezová témata 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Omezení znečišťování prostředí v odlučovačích popílku, porovná výkony 
různých domácích elektrických spotřebičů s údajů na jejich štítcích, volba optimálního spotřebiče podle 
jeho energetické náročnosti z hlediska ekonomického i ekologického. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj dovedností kooperace ve skupině při řešení problémů i při 
pokusech. 

Zvukové jevy 

výstupy učivo 
Zvukové jevy 
Žák: 

 určí ve svém okolí co je zdrojem zvuku, 
 na příkladu vnímání blesku a hromu 

porovná rychlost šíření světla ve vzduchu 
a šíření zvuku. 

 Šíření zvuku , 

 odraz zvuku, 

 ochrana před nadměrným hlukem . 

Přesahy 
P (8. ročník): biologie člověka  
HV (8. ročník) : vokální činnosti 
HV (8. ročník) : instrumentální činnosti 

Průřezová témata 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Způsoby ochrany před zvukovým znečištěním prostředím (protihlukové 
stěny u dálnic) 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Respektování práv druhých lidí, neobtěžovat je nadměrným 
hlukem. 
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Počasí kolem nás 

výstupy učivo 
Počasí kolem nás 
Žák: 

 Provádí jednoduchá meteorologická 
pozorování, 

 vyhledává na internetu informace 
o počasí získané radary. 

 Meteorologie, 

 znečišťování atmosféry. 

Přesahy 

Z (6. ročník): Atmosféra 
Z (8. ročník): životní prostředí  
ZŽS (8. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Sleduje předpovědi změn teplot (v tisku, rozhlase, televizi), orientuje se v grafech 
změn teploty. 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Omezení znečišťování prostředí v souvislosti s ozonovou dírou  
a skleníkovým efektem, význam deštných pralesů pro udržování vlhkosti vzduchu. 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Elektromagnetické jevy 

výstupy učivo 
Elektromagnetické jevy 
Žák: 

 prokáže pokusem existenci magnetického 
pole kolem cívky s 
elektrickým proudem, 

 vysvětlí princip činnosti stejnosměrného  
elektromotoru, 

 uvede příklady využití elektromotoru 
v praxi, 

 předvede pokusem vznik indukovaného 
proudu v cívce. 

 Elektromagnet,  

 elektromotor. 

Přesahy 
PČ (9. ročník): Elektronika a automatizace 

Průřezová témata 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, 
způsoby šetření, zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na životní prostředí, 
principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů 
v okolí obce, kde je škola nebo bydliště žáka. Využívání alternativních zdrojů energie, způsoby šetření 
energie (sluneční baterie, sluneční elektrárny), energetické zdroje a jejich vyčerpatelnosti (obnovitelné 
zdroje energie) 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke 
kritickému myšlení. 
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Střídavý proud 

výstupy učivo 
Střídavý proud 
Žák: 

 objasní vznik střídavého proudu při 
otáčení magnetu v blízkosti cívky nebo 
otáčením cívky v magnetickém poli, 

 zvolí vhodné měřidlo a změří střídavý 
proud nebo napětí, 

 určí transformační poměr 
transformátoru, 

 popíše a zdůvodní využití transformátoru 
v rozvodné elektrické síti. 

 Vznik střídavého proudu, 

 transformátor. 
 

Přesahy 
ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 
PČ (9. ročník): Elektronika a automatizace 

Průřezová témata 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke 
kritickému myšlení. 

Vedení elektrického proudu v polovodičích 

výstupy učivo 
Vedení elektrického proudu v polovodičích 
Žák: 

 zapojí polovodičovou diodu  
v propustném a energie závěrném směru, 

 uvede příklad využití usměrňujícího 
účinku polovodičové diody, 

 uvede příklady využití slunečního článku 
jako alternativního zdroje energie. 

 Polovodiče typu PaN, 

 polovodičová dioda, 

Přesahy 
Ch (8. ročník) : Prvky, Složení látek 
PČ (9. ročník): Elektronika a automatizace 

Průřezová témata 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke 
kritickému myšlení. 

Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními 

výstupy učivo 
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními 
 Žák: 

 vysvětlí význam uzemnění u domácích 
spotřebičů, 

 uvede příklad, jak může vzniknout zkrat 
v domácnosti, 

 vysvětlí, proč je životu nebezpečné 
dotknout se vodivých zdířek zásuvky, 

 řídí se základními pravidly pro bezpečné 
zacházení s elektrickými zařízeními. 

 Elektrické spotřebiče v domácnosti, 

 ochrana před úrazem, 

 první pomoc při úrazu. 

Přesahy 
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ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke 
kritickému myšlení. 

Elektromagnetické záření 

výstupy učivo 
Elektromagnetické záření 
Žák: 

 popíše základní druhy 
elektromagnetických vln podle vlnové 
délky a uvede příklady jejich využití, 

 uvede velikost rychlosti šíření světla ve 
vakuu a porovnají s rychlostí světla např. 
ve vodě, 

 uvede příklady využití mikrovln v denním 
životě, 

 dodržuje zásady bezpečného zacházení s 
laserem (i při použití laseru o velmi 
malém výkonu). 

 Elektromagnetické vlny, 

 zdroje záření. 

Přesahy 
P (9. ročník): ekologie 
ZŽS (9. Ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: vede k poznání a pochopení 
díla významných Evropanů (Röntgen, Maxwell, Hertz, Marconi). 

Světelné jevy 

výstupy učivo 
Světelní jevy 
Žák: 

 ukáže na pokusu a uvede příklad ze své 
zkušennosti s odrazem a lomem světla, 

 v konkrétních příkladech předpoví, zda 
nastane lom od kolmice nebo ke kolmici, 

 uvede příklad úplného odrazu světla a 
objasní, kdy může nastat, 

 rozliší pokusem spojnou a rozptylnou 
čočku, 

 najde pokusem ohnisko spojky, 
 zobrazí předmět spojkou, 
 určí, jaký obraz vznikne při použití 

rozptylky, 
 vysvětlí funkci čočky v lidském oku 
 popíše vadu krátkozrakého a 

dalekozrakého oka a vysvětlí jejich 
korekci brýlemi, 

 uvede příklady využití mikroskopu a 
dalekohledu. 

 optické vlastnosti oka, 

 lupa, mikroskop, dalekohledy. 

Přesahy 
F (7. ročník): Světelné jevy 
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VV (9. ročník): vizuálně obrazné vyjádření  
VT (9. Ročník) : vizuálně obrazné vyjádření 

Průřezová témata 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: nebezpečí vzniku požáru odkládáním plastových a skleněných lahví 
v přírodě (čočky). 

Jaderná energie 

výstupy učivo 
Jaderná energie 
Žák: 

 s využitím poznatků z chemie popíše 
základní stavební částice atomu, 

 popíše složení jádra atomu, 
 na příkladu objasní, co rozumíme 

izotopem daného prvku, 
 popíše, jakou látku nazveme nuklidem, 
 uvede tři základní druhy radioaktivního 

záření, 
 uvede a objasní příklady využití 

radionuklidů, 
 popíše řetězovou jadernou reakci a 

objasní nebezpečí jejího zneužití v 
jaderných zbraních, 

 vysvětlí, k jakým přeměnám energie 
dochází v jaderné elektrárně, 

 popíše možnosti ochrany před jaderným 
zářením. 

 Atomová jádra,  

 radioaktivita, 

 využití jaderného záření, 

 jaderné reakce, 

 jaderný reaktor, 

  jaderná energetika, 

 ochrana před zářením. 

Přesahy 
P (9. ročník): ekologie 
Z (8. ročník): životní prostředí  
ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, 
možnosti a způsoby šetření, zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: uvažuje v širších souvislostech a učí se kritickému myšlení, 
VÝCHOVA V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: poznává život a dílo významných Evropanů 
(Rutherford, Becquerel, Curie-Sklodowska, P. Curie, Fermi, Einstein), kriticky čte a vnímá mediální 
sdělení, uvědomuje si vliv médií na postoje lidí k danému problému. 

Země a vesmír 

výstupy učivo 
Země a vesmír 
Žák: 

 popíše, z čeho se skládá sluneční 
soustava, 

 popíše, jaká síla způsobuje pohyb planet 
kolem Slunce a měsíců planet kolem 
planet, 

 vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou 
 a hvězdou, 

 Sluneční soustava, 

 naše Galaxie,  

 kosmonautika. 
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 orientuje se v základních souhvězdích na 
obloze, 

 sleduje ve sdělovacích prostředcích 
výzkum kosmu a má přehled  
o základních historických krocích 
v kosmonautice. 

Přesahy 
P (9. ročník): ekologie 
Z (5. ročník): Země, Slunce, vesmír, tvar a pohyby planety Země 

Průřezová témata 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: uvažuje v širších souvislostech a učí se kritickému myšlení. 

 

5.6.2. CHEMIE 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách 
týdně. 

   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 

   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. 
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   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  
a z části s matematikou (např. zeměpis - surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis 
- význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika - vlastnosti látek, matematika - 
chemické výpočty). 
 
   Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince 
za své zdraví (Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana), na 
zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (Environmentální výchova, 
Myšlení v evropských a globálních souvislostech). 
 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ  

 
Kompetence k učení 
Učitel: 

 vede 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, 

 vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek 
 dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě 

pozorování a pokusů. 
 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

 předkládá problémové situace související s učivem chemie, 
 dává žákům možnost volit různé způsoby řešení, 
 dává možnost obhajovat svá rozhodnutí, 
 vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení, 
 vede 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  
Učitel: 

 vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek, 
 podněcuje žáky k argumentaci, 
 zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat. 

 
Kompetence sociální a personální  
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Učitel: 
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, 
 podněcuje žáky ke smysluplné diskusi, 
 vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných. 

 
Kompetence občanské  
Učitel: 

 společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny  
a laboratorní řád, 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, 
 předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti  

a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, 
 vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc  

a poskytnout první pomoc). 
 
Kompetence pracovní  
Učitel: 

 vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, 
 vyžaduje dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého 

zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí, 
 zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi. 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

V tomto předmětu jsou realizována tato průřezová témata: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ: 

Osobnostní rozvoj  

 Rozvoj schopností poznávání,  
 Psychohygiena, 
 Kreativita. 

 
Sociální rozvoj  

 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice. 

 
Morální rozvoj  

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 
 Evropa a svět nás zajímá. 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské vztahy. 
 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 
 Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství. 
 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Stavba mediálních sdělení, 
 Vnímání autora mediálních sdělení,  
 Fungování a vliv médií ve společnosti. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU CHEMIE 

 

Ročník        8 9 

Dotace        2 2 

Typ 
předmětu 

       povinný povinný 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Úvod do studia chemie 

výstupy učivo 
 Zná zásady bezpečnosti práce, 
 je obeznámený s bezpečností práce 

v laboratoři, 
 je seznámený s vlivem vybraných 

chemických látek na prostředí, 

 Historický vývoj oboru, 

 chemické obory, 

 význam chemie ve společnosti, 

 bezpečnost práce v chemické laboratoři a 
v hodinách cheme, 
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 dovede poskytnout první pomoc, 
 umí poskytnout první pomoc při 

poleptání kyselinou a zásadou, 
 zná příklady jedovatých látek, 
 umí uvést příklady činností, které se při 

práci s hořlavinami nesmějí provádět, 
 chápe význam symbolů a varování na 

etiketě chemikálie. 

 seznámení s H a P větami a piktogramy 

na štítcích chemikálií.  

 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Směs a čistá látka 

výstupy učivo 
 Pozná skupenství a jeho přeměny, 
 pozná jednotlivá skupenství látek a umí je 

určovat, 
 umí pojmenovat druh směsi, 
 zná základní rozdělení směsí  

a příklady, 
 zná pojmy koncentrace roztoku  

a umí ji použít, 
 umí vysvětlit pojem koncentrace, 
 umí vypočítat procentuální koncentraci 

látek, 
 umí vypočítat hmotnostní zlomek  

a koncentraci v %, 
 zná vybrané metody oddělování směsí a 

umí je využít v praxi. 

 Rozdělení směsí, příklady, 

 směsi stejnorodé, způsoby dělení směsí 
stejnorodých (filtrace, destilace, 
usazování, chromatografie, sublimace), 

 roztoky, koncentrace roztoků, výpočty. 
 

Přesahy 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles 

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Práce v realizačním týmu 

Voda, vzduch 

výstupy učivo 
 Zná složení vzduchu, 
 zná význam vody a vzduchu pro život na 

Zemi, 
 popíše význam a využití kyslíku a vodíku, 
 zná telefonní čísla IZS, 
 zná hasební prostředky a chování při 

požáru a poskytnutí první pomoci. 

 Složení vzduchu, 

 možnosti znečištění ovzduš,í 

 využití vzduchu a jeho význam pro život 
na Zemi, 

 rozdělení vod na Zemi, 

 význam vody, 

 využití vody, 

 výzhnamné prvky – vodík a kyslík, 

 hašení požárů. 

Přesahy 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles 

Průřezová témata 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 

Částicové složení látek 

výstupy učivo 
 Zná základní pojmy - stavba atomu, 

molekula, atom, chemická vazba, 
sloučenina, prvek. 

 Orientuje se v periodické soustavě prvků. 
 Popíše významné kovy, nekovy a 

polokovy a jejich využití. 

 Historický úvod ke složení látek, 

 pojmy atom, molekula, prvek, sloučenina, 

 stavba atomu, 

 částicové složení látek - molekuly, 
atomy, atomové jádro, protony, 
neutrony, elektronový obal a jeho změny 
v chemických reakcích, elektrony, 

 chemické sloučeniny - chemická vazba, 

 periodická soustava prvků, 

 rozdělení prvků na kovy, nekovy a 
polokovy. 

Přesahy 

F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles 
F (7. ročník): Mechanické vlastnosti kapalin a plynů  
P (9. ročník): Mineralogie, geologie, paleontologie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Prvky  

výstupy učivo 
 Rozlišuje reaktanty a produkty, 
  zapíše a upraví jednoduché rovnice, 
  teoreticky vysvětlí a aplikuje faktory 

ovlivňující chemickou reakci v praxi, 

 vypočítá množství reaktantů nebo 
produktů z rovnice.  

 Zákon o zachování hmotnosti, 

  molární hmotnost,  

  molární koncentrace, 

  chemická rovnice, 

  výpočty z chemických rovnic, 

 vliv na rychlost chemické reakce.  

 

Přesahy 
Ch (9. ročník): Redoxní reakce 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Dvouprvkové sloučeniny 

výstupy učivo 
 zná základy názvosloví dvouprvkových  

sloučenin, 
 Uvede vlastnosti a použití významných 

dvouprvkových sloučenin, 
 Vysvětlí vliv plynných osidů na životní 

prostředí (kyselé deště, emise). 

 Oxidy, 

 Sulfidy,  

 Halogenidy sirníky – názvosloví, 

 chemická vazba-úvod, 

 příprava některých dvouprvkových 
sloučenin. 

Přesahy 
Ch (8. ročník) : Prvky  
Z (8. ročník) : Evropa 
Z (8. ročník): Hospodářský zeměpis 
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PČ (7. ročník) : Kovy 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

Kyseliny a zásady 

výstupy učivo 
 Zná základy názvosloví a kyselin, 
 zná vlastnosti a využití významnější 

kyselin a hydroxidů, 
 umí popsat výrobu a přípravu některých 

kyselin a hydroxidů, 
 ví, co jsou indikátory určení pH, 
 zná postup ředění kyselin a hydroxidů 

z hlediska bezpečnosti, 
 umí poskytnout 1.pomoc při zhasažení 

těmito látkami. 

 Základy názvosloví kyselin a hydroxidů, 

 pH, indikátory, 

 vlastnosti vybraných kyselin a hydroxidů, 

 použití vybraných kyselin a hydroxidů, 
ředění, 

 použití vybraných kyselin a hydroxidů, 

 základy první pomoci při poleptání 
kyselinami a hydroxidy. 

Přesahy 
Ch (8. ročník): Složení látek 
Ch (8. ročník) : Kyseliny a zásady 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Soli 

výstupy učivo 
 Zná přípravu některých solí, 
 umí vysvětlit pojem neutralizace a napsat 

příslušné rovnice, 
 zná základy názvosloví solí, 
 zná vlastnosti některých solí a jejich 

využití, 
 posoudí vliv hnojiv na životní prostředí, 
 zná způsob odstranění vodního kamene. 

 Příprava solí, 

 základy názvosloví solí běžných kyselin, 

 příprava solí, 

 neutralizace, 

 využití solí v praxi, 

 pojem měkká a tvrdá voda. 

Přesahy 
Ch (8. ročník) : Prvky 
Ch (8. ročník) : Dvouprvkové sloučeniny  
Ch (8. ročník) : Kyseliny a zásady 
P (9. ročník): Mineralogie, geologie, paleontologie  
P (9. ročník): ekologie 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Redoxní reakce 

výstupy učivo 
 Umí zapsat jednoduchými rovnicemi 

oxidaci a redukci, 
 uvede příklady a určí, která z látek se při 

reakci oxiduje nebo redukuje, 

 Zápis rovnic oxidace a redukce, 

 pokusy k výrobě daných prvků. 
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 umí zapsat a jednoduchým chemickým 
pokusem vyrobit vodík, železo, měď a 
zinek. 

Přesahy 
P (8.ročník): Dýchání 
P (7.ročník): Fotosyntéza 

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka  
k prostředí 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Opakování anorganické chemie 

výstupy učivo 
 Zná základy názvosloví, 
 umí popsat přípravy některých látek, 
 zná základní chemické pojmy, 
 umí vypočítat koncentraci roztoku, 
 umí vypočítat molární hmotnost 

sloučeniny, 
 zná pojem látkové množství a umí je 

definovat, 
 orientuje se v periodické soustavě prvků, 
 umí uvést příklady činností, které se při 

práci s hořlavinami nesmějí provádět. 

 Názvosloví, dvouprvkové sloučeniny, 

 kyseliny, 

 hydroxidy,  

 soli,  

 základní reakce, 

 výpočty v chemii (koncentrace, molární 
hmotnost). 

Přesahy 
Ch (8. ročník): Soli 
Ch (8. ročník) : Kyseliny a zásady 
Ch (8. ročník) : Dvouprvkové sloučeniny  
Ch (8. ročník) : Prvky 
Ch (8. ročník): Směs a čistá látka 

Průřezová témata 
 

Redoxní reakce 

výstupy učivo 
 Zná postup při zápisu redoxních reakcí, 
 zná technologický význam redoxních 

reakcí při výrobě kovů, 
 navrhne a provede jednoduchý pokus 

redoxní reakce. 

 Redoxní reakce - základní příklady, 

 technologie výroby kovů – výroba železa, 
výroba mědi, zinku, 

 laboratorní výroba vodíku. 

Přesahy 
Ch (8. ročník): Soli 
Ch (8. ročník) : Kyseliny a zásady 
Ch (8. ročník) : Dvouprvkové sloučeniny  
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Ch (8. ročník) : Prvky 
Ch (8. ročník): Složení látek 
Ch (8. ročník): Směs a čistá látka 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 
člověka k prostředí 

Uhlovodíky 

výstupy učivo 
 Zná základy názvosloví uhlovodíků, 
 Užívá vzorce 
 Popíše vlastnosti a vyjmenuje významné 

uhlovodíky, 
 umí popsat zpracování ropy, 
 popíše využití uhlí a zemního plynu, 
 zhodnotí výhody a nevýhody paliv. 

 Alkany, 

 Alkeny, 

 Alkiny, 

 Arény, 

 Dieny, 

 Fosilní a ostatní paliva. 

Přesahy 
P (9. ročník): Mineralogie, petrologie 

Průřezová témata 

 

Deriváty uhlovodíků 

výstupy učivo 
 Zná názvosloví a vzorce derivátů 

uhlovodíků, 
 umí napsat rovnice a popsat přípravu 

některých derivátů uhlovodíků, jejich 
zdroje, vlastnosti a použití, 

 popíše vliv freonů na životní prostředí, 
 zhodnotí riziko konzumace alkoholu. 

 Halogenderiváty, 

 Alkoholy, 

 Fenoly, 

 Aldehydy, 

 Ketony, 

 Karboxylové kyseliny. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

 

Makromolekulární chemie 

výstupy učivo 
 Zná základní plastické hmoty a jejich 

použití, 
 Ví, jak nakládat s použitými nádobami 

z plastů, 
 umí vysvětlit pojem polymerace. 

 Vybrané kapitoly z makromolekulární 
chemie, 

 příprava a výroba plastických hmot, 

 využití plastů v praxi. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

 

Přírodní sloučeniny 
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výstupy učivo 
 Umí popsat výrobu cukru, 

metabolismus cukrů, tuků a bílkovin 
 zná základy názvosloví cukrů, tuků a 

bílkovin, 
 ví, co jsou aminokyseliny, 
 rozlišuje vitamíny z hlediska rozpustnosti, 
 chápe význam těchto látek ve výživě, 
 orientuje se ve výchozích látkách a 

produktech fotosyntézy. 
 

 Sacharidy – monosacharidy, 
Disacharidy, polysacharidy, 

 Tuky, 

 Bílkoviny, 

 Vitamíny. 
 

Přesahy 
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

Chemie a společnost 

výstupy učivo 
 Zná využití některých sloučenin a prvků, 
 Uvede příklady chemických výrob, 
 Zná zásady bezpečné práce s hořlavinami, 
 Rozumí příbalovému letáku léčiv, 
 Popíše účinky drog na lisdský organismus, 
 Umí na konkrétních příkladech doložit, 

jak dochází k znečišťování životního 
prostředí a jak tomu předcházet. 

 

 Základní suroviny a produkty chemické 
výroby, 

 Látky znečišťující půdu a vody, 

 Léčiva, pesticidy a detergenty, drogy, 

 Prakticky významné hořlaviny, 

 co jsou emise a imise, 

 co je smog, 

 složky emisí 

Přesahy 
Ch (8. ročník) : Prvky 
Ch (8. ročník) : Dvouprvkové sloučeniny  
Ch (8. ročník) : Kyseliny a zásady 
Ch (8. ročník): Soli 
Ch (8. ročník): Směsi 
P (8. a 9. ročník): Environmentální výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 
člověka k prostředí 

5.6.3. PŘÍRODOPIS 

 

OBSAHOVÉ ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

 
   Vyučovací předmět Přírodopis je jedním z vyučovacích předmětů, které žákovi umožňují 
chápání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, 
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uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich užitečnosti v praktickém 
životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a vytvářet a 
ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, 
souvislosti a vztahy mezi nimi. 
   Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy 
pro existenci živých soustav, včetně i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích 
z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také 
významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), 
kritického myšlení a logického uvažování. 
   Výuka probíhá většinou v učebně biologie, někdy v učebně informatiky. Některé hodiny 
jsou směrovány do terénu. 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 
Kompetence k učení 

 Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu  
a celoživotnímu učení, 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení  
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech  
a praktickém životě, 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 
si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní 
jevy, 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své 
učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. 

 
Kompetence k řešení problémů 

 Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 
způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a 
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 
problému, 
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 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 
logické, matematické a empirické postupy, 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při 
řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při 
zdolávání problémů, 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. 
 
 

Kompetence komunikativní 
 Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 

výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, 
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, 
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění, 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikaci s okolním světem, 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

 
Kompetence personální 

 Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti 
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty 
při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a 
dělají, 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty. 

 
 
Kompetence občanské 
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 Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 
svých práv a povinností ve škole i mimo školu, 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 
zdraví člověka, 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se 
zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

 
Kompetence pracovní 

 Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 
podmínky, 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany 
kulturních a společenských hodnot, 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření. 

 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: 
 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Rozvoj schopností poznávání, 

 Seberegulace a sebeorganizace,  

 Psychohygiena,  

 Kreativita,  

 Mezilidské vztahy,  

 Komunikace,  

 Kooperace a kompetice, 
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 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti,  

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Ekosystémy, 
 lidské aktivity a problémy životního prostředí, 
 vztah člověka k prostředí, 
 základní podmínky života. 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Fungování a vliv médií ve společnosti, 
 interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality, 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Etnický původ. 
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1      2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      2 1+1 2 1+1 

Typ 
předmětu 

     povinný povinný povinný povinný 

 

6. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Úvod 

výstupy učivo 
Úvod do studia 

 vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické 
vědy, 

 uvede příklady rozmanitosti přírody, 
 orientuj e se v základních teoriích  

o vzniku života. 

 Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a 
jeho význam - výživa, dýchání, růst, 
rozmnožování, 
vývin, reakce na podněty; 

 názory na vznik života. 

Přesahy 
ZŽS (6. ročník): Osobní bezpečí a péče o zdraví 

Průřezová témata 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Cytologie 

výstupy učivo 
 popíše buňku,  
 vysvětlí funkci organel, 
 vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou  

a živočišnou buňkou, 
 pracuje s mikroskopem,  
 připraví jednoduchý mikroskopický 

preparát, 
 vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, 

jednobuněčným a mnohobuněčným 
organismem, uvede příklady, 

 vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, 
orgánová soustava, organismus. 

 základní struktur- praktické metody 
poznávání přírody - pozorování lupou a 
mikroskopem - významní biologové a 
jejich objevy - buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné 

Přesahy 
P (6. ročník) : Viry, bakterie  
P (6. ročník): biologie rostlin  
P (6. ročník): biologie živočichů  
P (7. ročník): biologie rostlin P (7. ročník): biologie živočichů  
P (8. ročník): biologie živočichů 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Práce v 
realizačním týmu 

Třídění organizmů 

výstupy učivo 
Klasifikace organizmů 

 Dokáže roztřídit organismy do říší, 
 pochopí význam třídění organizmů. 

 Význam a zásady třídění organismů. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

 

Biologie rostlin a hub 

výstupy učivo 
Nižší rostliny 

 vysvětlí pojmy producent, konzument, 
reducent, 

 pochopí nezbytnost jednotlivých složek v 
potravním řetěze, 

 zná význam řas a vybrané zástupce, 
Houby a lišejníky 

 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, 

 poznávání daných zástupců běžných 
druhů řas, 

 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. 
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 pozná (i s pomocí atlasu) naše 
nejznámější jedlé a jedovaté houby, 

 vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem 
vyšších. 

Přesahy 

OEV (6. ročník): Rodina 
P (8. ročník): biologie člověka 
ZŽS (6. ročník): Prevence zneužívání návykových látek  
ZŽS (7. ročník): Osobní bezpečí 
ZŽS (7. ročník): Zneužívání návykových látek  
ZŽS (7. ročník): Zdraví 
ZŽS (8. ročník): Prevence zneužívání návykových látek 
ZŽS (8. ročník): Člověk ve zdraví a nemoci 
ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 
PČ (6. ročník) : Léčivé rostliny  
DN (6. ročník) : Vaření 

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Biologie živočichů 

výstupy učivo 
Biologie živočichů 

 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, 
 rozlišuje vodní a suchozemské druhy, 
 pozná vybrané zástupce, 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 

 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, 

 prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, 
místi, měkkýši, kroužkovci, členovci), 

 rozšíření, význam a ochrana živočichů, 

 hospodářsky a epidemiologicky 
významné druhy. 
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hospodářských a epidemiologických 
druhů hmyzu. 

Přesahy 
D (6. ročník): Nejstarší civilizace 
 P (8. ročník): biologie člověka  
Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie  
Z (7. ročník): Afrika  
Z (7. ročník): zeměpis světadílů 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života 

Viry, bakterie 

výstupy učivo 
Viry, bakterie 

 pochopí rozdíl mezi bakterií a virem, 
 pozná u infekčních chorob důležitost 

prevence. 

 buňka bakterií,  

 stavba virů,  

 choroby člověka,  

 význam v přírodě. 

Přesahy 
OEV (7. ročník): Ochrana obyvatel za mimořádných událostí  
P (8. ročník): biologie člověka 
ZŽS (8. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (8. ročník): Člověk ve zdraví a nemoci 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

7. ROČNÍK, DOTACE 1+1 HODINA, POVINNÝ  

 

Biologie živočichů 

výstupy učivo 
biologie živočichů 

 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, 
projevy chování živočichů 

 praktické metody poznávání přírody, 

 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, 

 rozšíření, význam a ochrana živočichů - 
hospodářsky a epidemiologicky 
významné druhy, péče o vybrané domácí 
živočichy, chov domestikovaných 
živočichů, živočišná  společenstva, 

 projevy chování živočichů, 

 praktické metody poznávání přírody - 
pozorování lupou a mikroskopem 
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 pozorování lupou a mikroskopem 
(případně dalekohledem), zjednodušené 
určovací klíče a atlasy, jednoduché 
rozčleňování živočichů, 

 významní biologové a jejich objevy, 
 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.), 

 všímá si jejich přizpůsobení prostředí 
 zná zástupce tažných a přezimujících 

ptáků 

(případně dalekohledem), zjednodušené 
určovací klíče a atlasy, jednoduché 
rozčleňování živočichů, 

 významní biologové a jejich objevy. 

Přesahy 
PŘ (5. ročník): Země a vesmír 
P (6. ročník): biologie živočichů  
P (6. ročník): biologie rostlin 
P (7. ročník): společenstva 
P (8. ročník): biologie živočichů – savci 
P (9. ročník): ekologie 
Z (6. ročník): biosféra a pedosféra  
Z (8. ročník): životní prostředí 
Z (8. ročník): globální problémy světa  
ZŽS (7. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (7. ročník): Zdraví 
ZŽS (8. ročník): Zdravá výživa  
ZŽS (9. ročník): Zdravá výživa 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Biologie rostlin 

výstupy učivo 
biologie rostlin 

 vysvětlí vývoj rostlin, 
 dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu, 
 zná příklady výtrusných rostlin, 
 vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty 

a kapraďorosty, 

 anatomie a morfologie rostlin - stavba a 
význam jednotlivých částí těla vyšších 
rostlin, 

 (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod), 
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 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, 
 vysvětlí význam lučních porostů, 
 zná příklady a využití kulturních plodin, 
 pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči 

rostlin 

 fyziologie rostlin - základní principy 
fotosyntézy, dýchání, růstu, 
rozmnožování, 

 systém rostlin - poznávání a zařazování 
daných zástupců běžných druhů 
mechorostů, kapraďorostů (plavuně, 
přesličky, kapradiny), nahosemenných a 
krytosemenných rostlin Gednoděložných 
a dvouděložných);  

 jejich vývoj a využití hospodářsky 
významných zástupců, 

 význam rostlin a jejich ochrana, 

 praktické metody poznávání přírody - 
pozorování lupou a mikroskopem.  

Přesahy 
P (7. ročník): biologie živočichů  
Z (9. ročník) : přírodní poměry 
Z (9. ročník): Česká republika 
ZŽS (7. ročník): Zneužívání návykových látek  
ZŽS (7. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (8. ročník): Zdravá výživa 
PČ (7. ročník) : Léčivé rostliny 
PČ (8. ročník): Pěstování rostlin ze semen  
DN (8. ročník) : Vaření 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života 

Společenstva 

výstupy učivo 
společenstva 

 uvede příklady výskytu organismů v 
určitém prostředí a vztahy mezi nimi. 

 společenstvo lesa,  

 společenstvo vod a mokřadů, 

 společenstvo luk, pastvin a travnatých 
strání, 

 společenstvo polí a sídelní aglomerace, 

 organismy a prostředí - vzájemné vztahy 
mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím,  

 populace, společenstva, přirozené a 
umělé ekosystémy. 

Přesahy 
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Ch (8. ročník): Voda, vzduch 
Ch (9. ročník): Přírodní sloučeniny 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 
člověka k prostředí 

8. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Biologie živočichů - savci 

výstupy učivo 
biologie živočichů - savci 

 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. kytovci, netopýři, 
krtek, zná význam těchto živočichů v 
přírodě i pro člověka, jejich postavení 
v ekosystému apod.), 

 pozná vybrané zástupce, 

 stavba těla,  

 stavba a funkce jednotlivých částí těla, 
rozmnožování, 

 vývoj, vývin a systém živočichů – 
významní zástupci jednotlivých skupin 
savců, 

 rozšíření, význam a ochrana živočichů - 
hospodářsky a epidemiologicky 
významné druhy, 

 péče o vybrané domácí živočichy, chov 
domestikovaných živočichů, živočišná 
společenstva, 

 projevy chování živočichů. 

Přesahy 
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby 
P (7. ročník): společenstva 
P (7. ročník): biologie živočichů 
Z (7. ročník): Asie 
Z (7. ročník) : Amerika 
Z (7. ročník): Austrálie a Oceánie  
Z (7. ročník): Afrika 
Z (7. ročník): zeměpis světadílů  
PČ (7. ročník): Chovatelství 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá, 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Biologie člověka 

výstupy učivo 
biologie člověka 

 žák umí zařadit člověka do systému 
živočišné říše, charakterizovat biologické 
znaky lidského a živočišného organismu- 
umí vysvětlit vývoj člověka, 

 zná lidské rasy a jejich charakteristické 
znaky, 

 fylogeneze a ontogeneze, 

 člověka -rozmnožování člověka, 

 anatomie a fyziologie - stavba a funkce 
jednotlivých částí lidského těla, orgány, 
orgánové soustavy, 

 opěrná, pohybová,  oběhová,  dýchací,  
trávicí,  vylučovací,  rozmnožovací. 
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 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 trávicí 

soustavy a zná jejich funkci, 
 zná příčiny nemocí trávicí soustavy, jejich 

prevence, 
 umí pojmenovat a popsat části dýchací 

soustavy, 
 vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a 

při zátěži, 
 zná příčiny nemocí dýchacích cest, 

prevence, zásady, 

 zná složení krve a funkci 

jednotlivých částí krve 

 zná stavbu srdce a druhy cév, 
 umí vysvětlit činnost srdce a celé 

oběhové soustavy, 
 zná příčiny nemocí oběhové soustavy a 

krve, jejich prevenci a zásady první 
pomoci, 

 zná stavbu a funkci vylučovací soustavy, 
 zná příčiny onemocnění vylučovací 

soustavy, jejich prevence, 
 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 nervové soustavy, 

jejich prevence a zásady první pomoci, 
 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  organizmu, 
 umí popsat stavbu a funkci mužské a 

ženské pohlavní soustavy, 
 vysvětlí způsob oplození, 

 řídící, vyšší nervová činnost, hygiena 
duševní činnosti, 

 dědičnost a proměnlivost organismů – 
podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení, 

 nemoci, úrazy a prevence - příčiny, 
příznaky,  

 praktické zásady a postupy při léčení 
běžných nemocí, 

 závažná poranění a život ohrožující stav 

 životní styl - pozitivní a negativní dopad 
na zdraví člověka. 
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 zná nebezpečí přenosu pohlavních 
chorob, 

Základy genetiky 
 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, genetické 

inženýrství. 

Přesahy 
PRV (2. ročník): člověk a jeho zdraví, 
PŘ (5. ročník): Člověk a jeho zdraví  
CH (8. ročník): Voda. vzduch 
CH (9. ročník): Chemie v životě člověka  
CH (9. ročník) : Přírodní sloučeniny 
P (6. ročník) : Viry, bakterie 
P (6. ročník): biologie živočichů  
P (7. ročník): biologie živočichů  
P (9. ročník): ekologie 
Z (8. ročník): životní prostředí 
Z (9. ročník): obyvatelstvo, sídelní a hospodářské poměry 
ZŽS (6. ročník): Prevence zneužívání návykových látek  
ZŽS (6. ročník): Sexuální výchova 
ZŽS (6. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (6. ročník): Osobní bezpečí a péče o zdraví 
DN (6. ročník) : Vaření 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Etnický původ 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Interpretaci vztahu mediálních sdělení 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 1+1 HODINA, POVINNÝ  

 

Mineralogie, geologie a paleontologie 

výstupy učivo 
mineralogie 

 uvědomí si odlišnost krystalových 
soustav, 

 orientuje se ve stupnici tvrdosti, 
 podle charakteristických vlastností pozná 

vybrané nerosty, 
 zná význam některých důležitých nerostů, 

Petrologie a pedologie 

 Země - vznik a stavba Země, 

 nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, 
kvalitativní třídění, praktický význam a 
využití, 

 zástupců, určování jejich vzorků, 

 principy krystalografie, 

 vnější a vnitřní geologické procesy - 
příčiny a důsledky, 
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 rozlišuje horniny usazené vyvřelé a 
přeměněné, 

 popíše způsob jejich vzniku, 
 zná význam a použití důležitých hornin, 
 rozlišuje hlavní půdní typy a druhy, 
 porovná význam půdních činitelů, 

Geologie 
 umí vysvětlit základní pojmy ze 

všeobecné geologie, 
 umí se orientovat v geologické mapě 

České republiky, 
 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů, 
 popíše druhy zvětrávání, 
 dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí, 

Historická geologie 
 rozlišuje geologické éry podle 

charakteristických znaků a typických 
organizmů, 

 zná některé druhy vyhynulých organizmů. 

 půdy - složení, vlastnosti a význam půdy 
pro výživu rostlin, její hospodářský 
význam pro 
společnost,  

 nebezpečí a příklady její devastace, 

 možnosti a příklady rekultivace, 

 vývoj zemské kůry a organismů na Zemi, 

 geologické změny, vznik života, výskyt 
typických organismů a jejich 
přizpůsobování prostředí, 

 podnebí a počasí ve vztahu k životu. 

Přesahy 
PŘ (4. ročník): Neživá příroda  
PŘ (5. ročník): Země a vesmír  
CH (8. ročník): Soli 
CH (8. ročník) : Dvouprvkové sloučeniny  
CH (8. ročník) : Prvky 
CH (8. ročník): Složení látek  
CH (8. ročník): Voda, vzduch  
CH (9. ročník) : Uhlovodíky 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Objevujeme Evropu a svět 

Ekologie 

výstupy učivo 
Ekologie a obecně biologický závěr 

 orientuje se v základních geologických 
pojmech (ekosystém, potravní řetězec, 
populace, společenstvo, biom), 

 vysvětlí základní vztahy mezi populacemi, 
 uvede konkrétní příklady 

parazitizmu a symbiózy, 
 uvede příklady kladných i záporných vlivů 

člověka na životní prostředí a jejich 
důsledky pro narušení rovnováhy 
v přírodě,  

 sleduje aktuální vliv na životní prostředí, 
 rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie. 

 organismy a prostředí - vzájemné vztahy 
mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím;  

 populace, společenstva, přirozené a 
umělé ekosystémy, potravní řetězce, 

 rovnováha v ekosystému, 

 ochrana přírody a životního prostředí. 

Přesahy 
OEV (9. ročník): Občan a právo  
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F (9. ročník): Země a vesmír 
F (9. ročník): Jaderná energie 
F (9. ročník): Elektromagnetické záření 
CH (9. ročník): Chemie v životě člověka 
CH (9. ročník): Plasty a umělá textilní vlákna 
CH (9. ročník): Deriváty uhlovodíků  
CH (9. ročník) : Uhlovodíky 
Z (9. ročník): místní oblast 
Z (9. ročník): přírodní poměry 

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

 

5.6.4. ZEMĚPIS  

 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU, OBSAHOVÉ, ORGANIZAČNÍ A ČASOVÉ VYMEZENÍ 

 

   Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7., 8. 
a 9 ročníku má dotaci dvě hodiny týdně. 
 
   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. 

 

FORMY A METODY PRÁCE  

 
   Formy a metody jsou dány charakterem učiva a cíli vzdělávání. Jsou to:  

 frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem, 
 skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, 

internetu), 
 zeměpisné vycházky s pozorováním, 
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 projekty. 
 

PŘESAHY PŘEDMĚTU ZEMĚPIS 

   Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 
 chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,... 
 fyzika: sluneční soustava, vesmír, ... 
 přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, 

   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,... 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Předmětem prolínají průřezová témata: 
 VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; 

principy demokracie OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, 
sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; 
kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje 

 EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah 
člověka k prostředí, 

 MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního 
sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v 
realizačním týmu, 

 EGS: objevování Evropy, světa, 
 MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy 

solidarity, 
 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS 

Kompetence k učení 
Žák: 

 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují 
získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti, 

 žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry žáci poznávají 
smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení. 

Učitel:  
 Učitel vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací, 
 k používání odborné terminologie, 
 k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi, 
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 k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů. 
 
Kompetence komunikativní 
Žák: 

 žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu,  
 vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 
 žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují. 

Učitel: 
 Učitel vede žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem 

stanovených pravidel vzájemné komunikace, 
 k naslouchání a respektování názorů druhých, 
 k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných 

forem záznamů v písemné i mluvené podobě. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák: 

 žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat 
o možnostech řešení, 

 žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí. 
Učitel: 

  Učitel vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních 
zdrojů, 

 k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci k 
argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků, 

 k odpovědím na otevřené otázky, 
 k práci s chybou. 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák: 

 žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré 
mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému 
naslouchání. 

Učitel: 
 Učitel vede žáky k využívání skupinového a inkluzivního vyučování, 
 k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání k ochotě pomoci a o pomoc 

požádat, 
 k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých 

výsledků, 
 k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů, 
 k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a 

globálním měřítku. 
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Kompetence občanské 
Žák: 

 žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo 
školu žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace, 

 žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní 
životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje. 

Učitel: 
 Učitel vede žáky k dodržování pravidel slušného chování, 
 k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 

k tomu, aby brali ohled na druhé, 
 k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí. 

 
Kompetence pracovní 
Žák: 

 žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 
  žáci jsou vedeni k efektivní práci. 

Učitel: 
 Učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu k vyhledávání 

a využívání různých zdrojů informací. 
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1      2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      2 1+1 2 1+1 

Typ 
předmětu 

     povinný povinný povinný povinný 

 
 

6. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Úvod do zeměpisu 

výstupy učivo 
Úvod 

 uvědomí si přítomnost vědy zeměpisu 
kolem sebe a začne se sám aktivněji 
všímat dění kolem sebe, viz. moje 
zeměpisné prázdniny, 

 uvědomí užitečnost předmětu zeměpis, 

Úvod do zeměpisu 

 směry v zeměpisu 
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 umí si dát do souvislosti zeměpis s 
ostatními obory. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník) : Jazyková výchova 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova  
INF (6. ročník) : Internet 
OEV (6. ročník): Ochrana za mimořádných událostí  
OEV (6. ročník): Vlast 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Komunikace 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:  Objevujeme Evropu a svět 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality 

Země, Slunce, vesmír 

výstupy učivo 
 objasní postavení Slunce ve vesmíru a 

popíše planetární systém a tělesa 
sluneční soustavy 

 charakterizuje polohu, povrch, pohyby 
Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce aktivně se 
zajímá o nejnovější výzkum, 

 aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční 
soustavě v pohledu na zemské těleso, 
srovnává planety se Zemí, 

 rozumí pojmům: planeta, hvězda, 
planetky měsíce, meteorická tělesa, 
komety, Galaxie, cizí galaxie, 

 orientuje se na hvězdné obloze, 
 sám poznává encyklopedie zabývající se 

Vesmírem, 
 zpracuje referát na zadané téma  

z oblasti Vesmíru a samostatně přednést. 

 Země, Slunce a Vesmír 

Přesahy 
D (6. ročník): Člověk a dějiny 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles 
P (9. ročník): Mineralogie, geologie, paleontologie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Tvar a pohyby planety Země 

výstupy učivo 
 používá v praktických příkladech znalosti 

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, 

 Tvar a pohyby planety Země, 

 pohyby Země kolem Slunce, 

 polární den a noc, 

 střídání ročních období, 

 rozložení světadílů, 

 základní rozměry Země. 
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 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, 

 osvojí si představu o rozložení světadílů 
na Zemi, 

 zná základní rozměry Země a umí 
porovnat s jinými planetami, 

 používá glóbus jako zmenšený a 
zjednodušený model planety Země 
k demonstraci rozmístění oceánů, 
kontinentů a základních tvarů zemského 
povrchu 

Přesahy 
F (6. ročník): Vlastnosti látek a těles 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 

Orientace na planetě Země 

výstupy učivo 
 používá zeměpisnou síť a s pomocí 

zeměpisných souřadnic určuje na globusu 
i mapě absolutní (matematickou) 
geografickou polohu jednotlivých lokalit 
na Zemi, 

 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. 

 Zavedení pojmů rovnoběžky, poledníky, 

 zeměpisná šířka, zeměpisná délka, 

 zeměpisná poloha, 

 Rejstřík - cvičení s atlasem, 

 místní a světový čas. 

Přesahy 

VT (6. ročník) : uspořádání objektů 

Průřezová témata 

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

Mapy 

výstupy učivo 
 Používá různé druhy plánů a map, 

umí je orientovat, přepočítávat 
vzdálenosti, podle různých měřítek, 

 seznámí se se znázorněním výškopisu a 
polohopisu na mapách, 

 Různé druhy plánů a map, jejich měřítko 
obsah a grafika map, barvy, výškopis, 
polohopis a vysvětlivky (mapový klíč), 

 práce s měřítkem přepočet vzdáleností, 

 práce s atlasem. 
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 prokáže aktivní znalost smluvených 
značek, vrstevnic, výškových kót, 
nadmořské výšky, hloubnic, 

 vyhledá potřebné informace v mapových 
atlasech, orientuje se  
v jejich obsahu a rejstřících, 

 umí pracovat a poznat veškeré mapy 
v atlase, 

 na několika příkladech s turistickou 
mapou vypočítá přibližnou délku 
plánovaného výletu, 

 z mapy vyčte základní charakter terénu, 
 orientuje se pomocí vysvětlivek ve všech 

mapách v atlasu, 
 sestrojí přibližnou mapu, dle zadání 
 pokusí se o plánek okolí školy, bydliště, 
 vidí v mapě vítaného spolupracovníka. 

Přesahy 
M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost  
INF (6. ročník) : Internet 
F (6. ročník) : Měření fyzikálních veličin 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Krajinná sféra a její složky - litosféra 

výstupy učivo 
 Vysvětlí pojem krajinná sféra, 

podmíněnost mezi jednotlivými 
přírodními složkami krajinné sféry, 
objasní stavbu zemského tělesa, dna 
oceánů, 

 pochopí základní poznatky o deskové 
tektonice a rozpoznává souvislosti s jevy 
jako zemětřesení a sopečná činnost, 

 má jasnou představu o rozložení těchto 
jevů ve světě, 

 je schopen vypracovat k danému tématu 
referát a vyhledat aktuální dění ve světě, 

 žák se naučí krizovému chování, uvědomí 
si míru rizika daného přírodního 
nebezpečí při svých cestách do zahraničí, 

 žák je schopen vysvětlit vznik a tvar 
povrchu v blízkém okolí svého 
bydliště, 

 posuzuje zemský povrch - reliéf jako 
výsledek složitého působení endogenních 
a exogenních činitelů a lidských činností, 

 žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu  v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného 

 Zemětřesení,  

 sopečná činnost, 

 vznik pohoří, druhy pohoří, 

 zvětrávání, 

 ochrana lidského zdraví při zemětřesení, 
tsunami a sopečné činnosti, 

 činnost vody v krajině, 

 vznik povrchu naší planety, 

 Poznávání regionů světa, které jsou 
nebezpečné pro cestování. 
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chování a jednání při mimořádných 
událostech. 

 

Přesahy 
P (9. ročník): Mineralogie, geologie, paleontologie 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

Hydrosféra 

výstupy učivo 
 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, 

 vysvětlí rozdíl mezi slanou a mořskou 
vodou a důvody, proč jsou některá jezera 
slaná, 

 na přikladu ledovců pochopí, jak je 
křehká přírodní rovnováha v krajině, kdy 
oteplování podnebí může způsobit roztátí 
ledovců se všemi důsledky, 

 uvědomí si význam podpovrchové vody, 
jako zdroje pitné vody, 

 při hledání velkých řek či jezer se naučí 
pracovat s geografickými tabulkami, 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu  v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných 
událostech 

 

 Rozložení vod na Zemi, vlastnosti mořské 
vody, 

 umoří, povodí, bezodtoká oblast jezera, 
bažiny, 

 nádrže, ledovce 

 podpovrchová voda - krasové jevy 
konkrétní pojmy atlase, 

 zásady chování při povodni, jak ochránit 
život a majetek. 

Přesahy 
P (6. ročník): Úvod 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Atmosféra 

výstupy učivo 
 s porozuměním pracuje s pojmy: počasí, 

podnebí, meteorologické prvky, celkový 
oběh vzduchu v atmosféře, 

 začíná se intenzivněji zajímat o 
předpovědi počasí a uvědomí si velký 
význam meteorologie pro život člověka, 

 Složení atmosféry,  

 vrstvy atmosféry, 

 počasí: teplota, srážky, oblačnost, 

 znečištění ovzduší, ozón, biopředpověď,  

 tlak vzduchu,  

 vítr: pasáty, monzuny, uragány, tornáda, 

 předpověď počasí, 
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 je schopen vysvětlit základní fungování 
procesů v atmosféře - vítr, změna počasí, 
úbytek tepla směrem k 
pólům, 

 vymezí a vyhledá na mapách různé 
podnebné pásy a porovnávaje, 

 uvědomí si stále rostoucí počet uragánů, 
tornád (i v Česku), pochopí souvislost s 
globálním oteplováním,  

 poznává, že je potřeba něco udělat pro 
záchranu naší planety a pro záchranu 
lidských životů v ohrožených oblastí, 

 pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje 
počasí v místě svého bydliště, 

 žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu  v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných 
událostech. 

 

 podnebí,  

 podnebné pásy, 

 správné chování při bouřce, tornádu příp. 
hurikánu, abychom zachránili lidský život, 
chování člověka při biozátěži tři. 

Přesahy 
M (6. ročník): Desetinná čísla 
INF (6. Ročník) : Internet 
F (6. Ročník): Vlastnosti látek a těles 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 

 

7. ROČNÍK, DOTACE 1+1 HODINA, POVINNÝ  

 

Biosféra a pedosféra 

výstupy učivo 
 Vyjmenuje základní druhy půd a ví o 

existenci mapy půd v atlase, 
 uvědomí si ubývání půdy v důsledku 

vypásání, zabírání půdy pro města, 
dopravu, průmysl, 

 objasní uspořádání živé složky v závislosti 
na zeměpisné šířce a nadmořské výšce s 
přibližnou lokalizací, hlavními zástupci 
fauny a flóry, 

 vymezí geografická šířková pásma na 
Zemi, 

 seznámí se s vlivy člověka na přírodní 
prostředí, 

 vyjmenuje všechny vegetační stupně, 

 Vegetační pásy (přírodní pásy) 

 tropické deštné pralesy,  

 savany  

 pouště  

 subtropické stále zelené lesy a křoviny,  

 stepi 

 listnaté a smíšené lesy mírného pásu, 

 tajgy, tundry, 

 polární pustiny, 

 život v mořích a oceánech, 

 města, 

 výškové stupně, 
druhy půd a rozšíření 
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 aktivně používá mapu přírodních krajin 
v atlase, 

 vypracuje referát na vybraný 
vegetační pás a prezentuje ho před 
třídou, 

 dokáže pracovat ve skupinách a společně 
skládat informace o jednotlivých 
pásmech, 

 pochopí význam pralesů, pro život na 
Zemi, 

v hrubých rysech okomentuje stav přírodní krajiny, 
v České republice  
s typickými zástupci a přírodními zákonitostmi. 

Přesahy 
P (6. ročník): biologie živočichů  
P (7. ročník): biologie živočichů 
P (8. ročník): biologie živočichů – savci 
P (9. ročník): ekologie 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Oceány a polární oblasti 

výstupy učivo 
 Charakterizuje význam a hospodářské 

využití oceánů, 
 seznamuje se s ekologickou 

problematikou moři a oceánů, 
 určí geografickou polohu a vyhledá na 

mapách polární oblasti, 
 uvede význam Arktidy a Antarktidy, 
 seznámí se s globálními problémy, které 

těmto oblastem hrozí, globální 
oteplování, 

 posoudí význam mezinárodní politické a 
vědecké spolupráce při výzkumu a 
využívání polárních 
oblastí 

 zajímá se o osudy české polární stanice. 

Zeměpis světadílů  

 Oceány a polární oblasti. 

 poloha, velikost oceánů, regionální 
zvláštnosti, 

 přínos lidstvu,  

 globální problémy - především klimatická 
charakteristika Antarktidy, 

 geografické vymezení Arktidy, 

 výzkum, globální oteplení. 

 

 

 

 

Zeměpis světadílů – Austrálie, Oceánie, Afrika 

výstupy učivo 
výstupy shodné pro každý světadíl: 

 dokáže na mapě lokalizovat významné 
geografické pojmy, se kterými se 
seznámí, 

Učivo opakující se u každého světadílu: 

 Poloha, 

 rozloha,  

 členitost pobřeží, 
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 provede regionalizaci v jednotlivých 
světadílech, vytyčí společné znaky 
daného regionu a provede porovnání 
jednotlivých regionů, 

 vyhledá a provede stručnou 
charakteristiku nejvýznamnějších států 
jednotlivých oblastí, 

obecné výstupy, platné pro všechny světadíly: 
 provede regionalizaci v jednotlivých 

světadílech, vytyčí společné znaky 
daného regionu, 

 provede porovnání jednotlivých regionů, 
 vyhledá a pojmenuje vybrané modelové 

státy, hlavní a významná města, 
 vyhledá na mapách 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, 

 seznámí se s mezinárodními 
organizacemi, 

 vyhledá na mapách nejvýznamnější 
oblasti cestovního ruchu v jednotlivých 
světadílech, 

 dokáže na mapě lokalizovat významné 
geografické pojmy, se kterými se 
seznámí. 

 povrch,  

 vodstvo,  

 podnebí,  

 fauna a flóra,  

 obyvatelstvo, 

 náboženství,  

 rasy,  

 hospodářská vyspělost,  

 problémy světadílu,  

 charakteristika oblastí, vybraných států, 

 cestovní ruch. 

Přesahy 
OEV (7. ročník): Ochrana obyvatel za mimořádných událostí  
OEV (7. ročník): Lidská práva 
OEV (7. ročník): Svět kolem nás  
OEV (7. ročník) : Řízení společnosti 
OEV (7. ročník): Přírodní a kulturní bohatství  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
OEV (7. ročník): Život mezi lidmi  
P (7. ročník): společenstva 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, Poznávání 
lidí 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět 

Afrika 

výstupy učivo 
Obecné výstupy jsou popsány v oddíle Zeměpis 
světadílů (viz výše) 

 Vyjmenuje hlavní zástupce fauny a flóry,  
 uvědomí si nebezpečí kácení pralesů, 

 poloha, 

 přírodní podmínky,  

 obyvatelstvo,  
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 zná nejznámější národy a rasové 
rozložení, 

 je schopen přiřadit velké státy do oblasti, 
 má povědomí a památkách Egyptu 

a v turistických oblastech v Africe, 
 uvědomí si hlavní problémy kontinentu, 

zkouší hledat řešení. 

 hospodářství,  

 oblasti, státy -viz výše, 

 politické rozdělení,  

 problémy,  

 Severní Afrika, 

 Saharské státy,  

 Střední Afrika, 

 Jižní Afrika,  

 Východní Afrika. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 

Austrálie a Oceánie 

výstupy učivo 
Obecné výstupy jsou popsány v oddíle Zeměpis 
světadílů 

 Vyjmenuje typické zástupce fauny a flóry, 
 uvědomí si nebezpečí ozónové díry pro 

tento kontinent, 
 pozná život původního obyvatelstva, jeho 

osudy a zamyslí se nad důsledky postupu 
civilizace pro tuto skupinu obyvatelstva, 

 vyjmenuje důvody, proč byla a je 
Austrálie cíl přistěhovalectví, 

 lokalizuje oblast Oceánie a získá 
povědomí o životě v této odlehlé oblasti. 

 poloha,  

 přírodní podmínky,  

 obyvatelstvo,  

 hospodářství,  

 oblasti,  

 státy -viz výše 

 původní osídlení a současné 
obyvatelstvo, 

 Australský svaz,  

 Nový Zéland,  

 Oceánie. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
 

. 

8. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Zeměpis světadílů – Amerika a Asie 

výstupy učivo 
výstupy shodné pro každý světadíl: 

 dokáže na mapě lokalizovat významné 
geografické pojmy, se kterými se 
seznámí, 

 provede regionalizaci v jednotlivých 
světadílech, vytyčí společné znaky 
daného regionu a provede porovnání 
jednotlivých regionů, 

Učivo opakující se u každého světadílu: 

 Poloha, 

 rozloha,  

 členitost pobřeží, 

 povrch,  

 vodstvo,  

 podnebí,  
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 vyhledá a provede stručnou 
charakteristiku nejvýznamnějších států 
jednotlivých oblastí, 

obecné výstupy, platné pro všechny světadíly: 
 provede regionalizaci v jednotlivých 

světadílech, vytyčí společné znaky 
daného regionu, 

 provede porovnání jednotlivých regionů, 
 vyhledá a pojmenuje vybrané modelové 

státy, hlavní a významná města, 
 vyhledá na mapách 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, 

 seznámí se s mezinárodními 
organizacemi, 

 vyhledá na mapách nejvýznamnější 
oblasti cestovního ruchu v jednotlivých 
světadílech, 

dokáže na mapě lokalizovat významné geografické 
pojmy, se kterými se seznámí. 

 fauna a flóra,  

 obyvatelstvo, 

 náboženství,  

 rasy,  

 hospodářská vyspělost,  

 problémy světadílu,  

 charakteristika oblastí, vybraných států, 

 cestovní ruch. 

Přesahy 
OEV (7. ročník): Ochrana obyvatel za mimořádných událostí  
OEV (7. ročník): Lidská práva 
OEV (7. ročník): Svět kolem nás  
OEV (7. ročník) : Řízení společnosti 
OEV (7. ročník): Přírodní a kulturní bohatství  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
OEV (7. ročník): Život mezi lidmi  
P (7. ročník): přírodní společenstva 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 

Amerika 

výstupy učivo 
 Žák je schopen s pomocí fyzicko-

zeměpisné mapy charakterizovat základní 
přírodní podmínky Severní a Jižní 
Ameriky,  

 uvědomuje si poledníkový směr 
základních pohoří a z toho plynoucí 
důsledky pro podnebí a přírodní krajiny,  

 zná některé hlavní zástupce fauny a flóry, 
 pojedná o přírodních katastrofách, které 

tuto oblast postihují a ví o jejich 
příčinách, 

 ví, jak se chránit (tornádo, hurikány, 
výbuchy sopek, zemětřesení), 

 Vymezení hranic Severní a Jižní Ameriky, 

 Střední Amerika, 

 přírodní podmínky (význam pralesů  v 
Jižní Americe, druhová rozmanitost), 

 obyvatelstvo,  

 hospodářství, 

 charakteristika regionů, států, 

 problémové oblasti,  

 turistický ruch. 
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 má zcela jasnou představu o historii 
osidlování světadílu a o jazykovém 
prostředí v jednotlivých oblastech, 

 ví o původním obyvatelstvu, zná základní 
skupiny Indiánů a jejich současný život, 

 umí plynně pohovořit o USA, jakož to o 
jednom z nejdůležitějších států světa,  

 na mapě ukáže nejznámější města a 
státy, 

 je schopen vyjmenovat oblasti a důvody 
pro turistický ruch, 

 umí pohovořit o světovém problému 
terorismu v návaznosti na teroristický 
útok z 11. září, 

 zařadí státy Jižní Ameriky z hlediska jejich 
vyspělosti. 

 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Asie 

výstupy učivo 
Asie 

 žák plynně pohovoří o přírodních 
podmínkách,  

 zná největší pohoří, řeky, jezera, 
 vyjmenuje všechny typy přírodních krajin, 

které se vyskytují v Asii, 
 znát typické zástupce fauny a flóry jako 

např. panda, tygr, bambus, 
 uvědomí si velký rozsah pouští a význam 

vody pro suché regiony, 
 má velmi přesné povědomí o přírodních 

katastrofách a o vlivu podnebí a pohybu 
desek na turistiku, 

 žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu  v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných 
událostech 

 uvědomuje si, jak velkým způsobem 
ovlivňuje náboženství život v této oblasti 
a zná hlavní zásady těchto náboženství, 

 uvědomuje si souvislost náboženství s 
válečnými konflikty, 

 Přírodní podmínky - sopečná činnost, 
zemětřesení, tsunami monzuny, tajfuny, 

 ohrožené druhy zvířat, ničení životního 
prostředí, 

 zásady chování při zemětřesení, tsunami, 
sopečné činnosti 

 obyvatelstvo -náboženství, 
charakteristika, 

 konflikty, jazyková různorodost, 

 rozdělení Asie podle vyspělosti, trendy v 
rozvoji Asie,  

 problémové oblasti, 

 Jihozápadní, Jižní Asie, Jihovýchodní 
Asie, Centrální Asie, Východní Asie, 
Rusko, 

 Čína -jako stát, který se rychle rozvíjí a 
zásadním způsobem ovlivňuje dění ve 
světě. 
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 umí zařadit většinu států do příslušné 
oblasti a zná jejich hlavní města, 

 ví o hlavních problémech oblasti. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Hospodářský zeměpis 

výstupy učivo 
Hospodářský zeměpis 

 žák je schopen vnímat vztahy mezi 
obyvatelstvem, sídelní strukturou a 
hospodářstvím, 

 má základní přehled o politickém 
rozdělení světa. 

 Látku hospodářského zeměpisu možno i 
učit v rámci jednotlivých světadílů, v 
oblastech, kde je daná problematika 
aktuální, názorná. Protože zařazujeme 
referáty z aktuálního dění ve světě, je 
výhodné vybírat referáty tak, aby se kryly 
s látkou hospodářského zeměpisu. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci vztahu 
mediálních sdělení a reality 

Sídelní, společenské, hospodářské poměry světa 

výstupy učivo 
Společenské, sídelní a hospodářské poměry 

 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, 

 určí a vyhledá hlavní oblasti 

Společenské, sídelní a hospodářské poměry 
současného světa 

 národy světa, jazyky a náboženství, 

 největší konurbace, a aglomerace světa, 

 struktura hospodářství, hlavní 
průmyslové regiony světa. 
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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. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 

Politická struktura světa 

výstupy učivo 
Politická struktura světa 

 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. 

 Státy světa, 

 hlavní mezinárodní politické, 
bezpečnostní a 
hospodářské organizace a seskupení. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
 

Globální problémy světa 

výstupy učivo 
globální problémy 

 Vymezí globální problémy, hledá jejich 
příčiny, diskutuje o možných důsledcích a 
hledá řešení, 

 přesně ví, která oblast je daným 
problémem nejvíce zatížena. 

 Globální problémy současného světa, 

 globální oteplení, 

 ozónová díra, 

 problém odpadů, 

 bohatý sever x chudý jih. 

Přesahy 
OEV(8. ročník): Ochrana za mimořádných situací  
OEV (9. ročník): Globální svět  
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OEV (9. ročník): Hospodaření  
P (9. ročník): ekologie 

Průřezová témata 

 

Životní prostředí 

výstupy učivo 
Životní prostředí 

 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, 

 pokouší se navrhnout řešení pro zlepšení, 
  přemýšlí, jak by mohl sám přispět ke 

zlepšení. 

 Životní prostředí, 

 důležitost ochrany přírody, 

 společenské a hospodářské vlivy na 
krajinu. 

Přesahy 
OEV (7. Ročník): Ochrana obyvatel za mimořádných událostí  
P (6. Ročník): Úvod 
P (7. Ročník): společenstva  
P (9. Ročník): ekologie 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity problémy životního prostředí, Vztah 
člověka k prostředí 
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9. ROČNÍK, DOTACE 1+1 HODINA, POVINNÝ 

 

Zeměpis světadílů – Evropa, Česká republika 

výstupy učivo 
výstupy shodné pro každý světadíl: 

 dokáže na mapě lokalizovat významné 
geografické pojmy, se kterými se 
seznámí, 

 provede regionalizaci v jednotlivých 
světadílech, vytyčí společné znaky 
daného regionu a provede porovnání 
jednotlivých regionů, 

 vyhledá a provede stručnou 
charakteristiku nejvýznamnějších států 
jednotlivých oblastí, 

obecné výstupy, platné pro všechny světadíly: 
 provede regionalizaci v jednotlivých 

světadílech, vytyčí společné znaky 
daného regionu, 

 provede porovnání jednotlivých regionů, 
 vyhledá a pojmenuje vybrané modelové 

státy, hlavní a významná města, 
 vyhledá na mapách 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, 

 seznámí se s mezinárodními 
organizacemi, 

 vyhledá na mapách nejvýznamnější 
oblasti cestovního ruchu v jednotlivých 
světadílech, 

dokáže na mapě lokalizovat významné geografické 
pojmy, se kterými se seznámí. 

Učivo opakující se u každého světadílu: 

 Poloha, 

 rozloha,  

 členitost pobřeží, 

 povrch,  

 vodstvo,  

 podnebí,  

 fauna a flóra,  

 obyvatelstvo, 

 náboženství,  

 rasy,  

 hospodářská vyspělost,  

 problémy světadílu,  

 charakteristika oblastí, vybraných států, 

 cestovní ruch. 

Přesahy 
OEV (7. ročník): Ochrana obyvatel za mimořádných událostí  
OEV (7. ročník): Lidská práva 
OEV (7. ročník): Svět kolem nás  
OEV (7. ročník) : Řízení společnosti 
OEV (7. ročník): Přírodní a kulturní bohatství  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
OEV (7. ročník): Život mezi lidmi  
P (7. ročník): přírodní společenstva 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 

Evropa 
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výstupy učivo 
 žák plynně pohovoří o přírodních 

podmínkách, zná největší pohoří, řeky, 
jezera, podnebí, ukáže je na mapě, 

 má povědomí o přírodních katastrofách, 
především o sopečné a zemětřesné 
činnosti, 

 má přehled o problémových oblastech 
Evropy a zná příčinu těchto problémů - 
separatistické tendence ve Španělsku, 
Severním Irsku, 

  má povědomí o  složité situaci na 
Balkáně, 

 uvědomuje si výjimečnost pobaltských 
republik, ví o muslimských menšinách v 
jednotlivých státech, 

 umí zařadit státy do příslušné oblasti a 
zná jejich hlavní města, umí je  zakreslit 
do slepé mapy, 

 je schopen vyjmenovat nejvyspělejší státy 
Evropy a umí o nich plynně pohovořit, 

 zná nejvýznamnější turistické oblasti a 
památky, 

 vypracuje referát o vybrané zemi, o 
vybraném turistickém regionu o 
významném městu. 

 přírodní podmínky, 

 socioekonomická charakteristika, 

 obyvatelstvo -jazyky,  

 hospodářská seskupení, 

 oblasti Evropy, (jižní, západní, severní, 
střední a Alpské , jihovýchodní, 
východní). 

Přesahy 
OEV (7. ročník): Ochrana obyvatel za mimořádných událostí  
OEV (7. ročník): Lidská práva 
OEV (7. ročník): Svět kolem nás  
OEV (7. ročník) : Řízení společnosti  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
OEV (8. ročník): Ochrana za mimořádných situací 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Poznávání lidí 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občan, občanská společnost a stát, Principy 

Česká republika 

výstupy učivo 
 Žák bezpečně zná hlavní přírodní celky, 

strukturu a problémy obyvatelstva, 
hospodářskou úroveň a problémy své 
země, administrativní dělení země, hlavní 
sídla, oblasti cestovního ruchu, 

 ví, kde hledat informace o své zemi. 

 Žák si na základě předložených a 
zpracovaných informací utvoří kompletní 
a ucelený obraz o své vlasti. 

Přesahy 
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Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO 
OBČANA: Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Jsme Evropané 

Základní údaje - poloha 

výstupy učivo 
 Určí absolutní geografickou polohu 

České republiky, 
 vyhodnotí relativní geografickou polohu 

České republiky podle různých kritérií, 
vzhledem k Evropě, rozvodí, časové 
pásmo. 

 Absolutní zeměpisná poloha (zeměpisná 
síť), 

 relativní geografická poloha, 

 sousedé, 

 přírodní hranice. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět, Jsme Evropané 

Základní údaje – obyvatelstvo, administrativní členění 

výstupy učivo 
 Porovná počet obyvatel se sousedními 

státy, 
 porovná rozlohu, České republiky 

s rozlohou vybraných států světa a  
s rozlohou sousedních států, 

 zná základní organizace, jejichž je ČR 
členem a vysvětlí, jaký je význam tohoto 
členství, 

 umí lokalizovat kraje ČR. 

 Počet obyvatelstva, 

 členství v mezinárodních organizacích, 

 dělení na kraje. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Jsme Evropané 

Přírodní poměry 

výstupy učivo 
přírodní poměry 

 Popíše s pomocí obecně zeměpisných a 
tematických map vznik a vývoj reliéfu,  

 určí a vyhledá horopisné celky,  
 umí zakreslit hlavní celky do slepé mapy, 
 charakterizuje podnebí, vodstvo, 

(lokalizuje do slepé mapy) rostlinstvo a 
živočišstvo, 

 zhodnotí stav životního prostředí, 
 vymezí NP a CHKO a pochopí jejich 

význam, 

 Geomorfologické subprovincie, 
nejvýznamnější vrcholy, charakteristika 
oblasti, důraz na pískovcové a krasové 
oblasti ČR, 

 vodstvo, 

 podnebí, 

 výškové stupně,  

 typičtí zástupci fauny a flóry, 

 ochrana životního prostředí v ČR, přírodní 
poměry okolí Mladé Boleslavi, 
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 žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu  v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných 
událostech. 

 
 

 regiony, kde je nutné dbát vyšší 
bezpečnosti, např. pískovcové oblasti, 
krasové oblasti, výsypky, 

 připomenutí zásad chování při povodni. 

Přesahy 
P (9. ročník): Mineralogie, geologie, paleontologie 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 
člověka k prostředí 

Obyvatelstvo, sídelní a hospodářské poměry 

výstupy učivo 
 Vysvětlí základní pojmy z oblasti 

obyvatelstva, 
 srovnává ukazatele o lidnatosti, 

rozmístění, pohybu a struktuře 
obyvatelstva České republiky se 
sousedními státy, 

 charakterizuje po jednotlivých oblastech: 
průmysl, zemědělství, doprava a spoje, 
služby, cestovní ruch, zahraniční obchod, 
vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách, 

 vyhledá demografické údaje týkající své 
obce. 

 Věková a sociální struktura,  

 přirozený přírůstek rozmístění a význam 
hospodářských činností, 

 nejvýznamnější sídla v návaznosti na 
hospodářskou činnost, 

  základní informace o mém regionu. 

Přesahy 

M (7. ročník): Procenta  
M (7. ročník): Celá čísla 
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Podpora multikulturality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Regiony ČR 

výstupy učivo 
 Lokalizuje na mapách jednotlivé 

regiony a administrativní celky 
v České republice, 

 charakterizuje přírodní podmínky, 
 umí zdůraznit zvláštnosti a kulturní 

zajímavosti jednotlivých regionů, 
 porovnává jednotlivé regiony mezi sebou. 

 Regiony ČR – kraje,  

 stručná charakteristika přírodních 
poměrů,  

 nevýznamnější hospodářské oblasti, 

 hlavní sídla,  

 problémy, 

 oblasti cestovního ruchu. 

Přesahy 

OEV (9. ročník) : Životní perspektivy  
P (9. ročník): ekologie 

Průřezová témata 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, Vztah člověka a prostředí 

Místní oblast 

výstupy učivo 
 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, 

 vypracuje  referát o místních 
zajímavostech. 

 Souhrn zjištěných informací, 

 popis nejdůležitějších památek a firem 
v okolí, 

 problémy a perspektivy regionu, 

 zeměpisná vycházka, exkurze do místních 
firem. 

 

Přesahy 

OEV (9. ročník) : Životní perspektivy 
OEV (9. ročník): Pracovní poměr a volba povolání  
OEV (9. ročník): Občan a právo  
P (9. ročník): Mineralogie, geologie, paleontologie 
VL (4. A 5. Ročník): Moje obec, historie mého města 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a 
stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Jsme Evropané 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Podpora multikulturality  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 
 

 

5.7. UMĚNÍ A KULTURA  

CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

      
     Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání 
světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako 
procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické 
zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence i jako 
neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). 
Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o 
vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat 
jinými než uměleckými prostředky. 
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    Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 
účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 
tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k 
okolnímu světu. Součástí tohoto procesuje hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na 
základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi 
vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech 
jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, 
bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. 
 
     V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory 
Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací 
obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu 
realizovat formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 
5.10) Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s 
výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění 
dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro 
sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí 
se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem 
rozpoznávat a interpretovat. 
 
     S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání  
na kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující 
umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, 
film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými 
druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení 
společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání 
dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak  
k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.  
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.  
V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a 
reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně 
se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, 
především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se 
následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, 
rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně 
tvořivými a poslechovými. 
 
     Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při 
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při 
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souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci  
a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat" 
hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 
 
     Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého  
i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 
reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a 
reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní 
vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, 
stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 
 
     Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s 
nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní  
a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 
Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 
vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako  
k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu 
komunikace. 
 
     V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - 
tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 
cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí 
výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční  
a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. 
Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity  
a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze 
a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do 
procesu tvorby a komunikace. 
 
     Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet 
schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této 
zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Obsahem 
Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování 
vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 
Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření 
obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových  
i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl 
dalších obrazových médií. 
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CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

 
     Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka 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 součástí 
lidské existence,  

 k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, 
cítění, prožívání a představy,  

 k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu 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. 

 

STRATEGIE VYUČOVÁNÍ – KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 

Kompetence k učení 
žák: 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu  
a celoživotnímu učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení  
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech  
a praktickém životě 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci  
do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí  
a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, 
společenské a sociokulturní jevy, 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, 
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Kompetence k řešení problémů 

žák: 
 vnímá a řeší výtvarné problémy a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, 
 vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné 

a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých 
variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 
řešení problému, 

 samostatně řeší problémy;  
 volí vhodné způsoby řešení; 
 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při 

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

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit,  
 zapojuje se do různých soutěží. 

 
Kompetence  komunikativní 
žák: 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní  
a účinnou komunikaci s okolním světem, 

 
Kompetence sociální a personální 
   žák: 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy  
na vytváření pravidel práce ve skupinách na základě poznání nebo přijetí nové 
role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, na základě ohleduplnosti  
a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, 

 chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z 
toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 

 
Kompetence občanské 
   žák: 

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

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností 
účinnou pomoc, 
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 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se 
zapojuje do kulturního dění. 

 

Kompetence osobnostně sociální a environmentální výchova 

  žák: 
 projevuje pozitivní city v chování, v jednání a v používání životních situací vnímá 

citlivé vztahy k lidem, k prostředí, které ho obklopuje, a k přírodě chápe základní 
ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky  
na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
dokáže správně roztřídit odpady. 

 
Kompetence pracovní 

žák: 
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

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

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

 

5.7.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA  

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

 
     Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.  
V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a 
reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně 
se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, 
především vsak vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se 
následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, 
pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a 
poslechovými. 
 

     Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál  
při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti  
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při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci  
a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat" 
hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 
 
 
     Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého  
i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 
reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a 
reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní 
vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, 
stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 
 
    Vyučovací předmět hudební výchova má v 1. - 5. ročníku časovou dotaci 5 hodin týdně (po 
jedné hodině v každém ročníku). Výuka probíhá většinou ve třídách nebo v učebně hudební 
výchovy. Žáci též navštěvují hudebně naučné pořady. 
 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 
     Učitel kultivuje žáky v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, 
melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie. 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: 
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Ekosystémy, 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 
 Základní podmínky života,. 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality, 
 Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, 
 Stavba mediálních sdělení, 
 Tvorba mediálního sdělení, 
 Vnímání autora mediálních sdělení, 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 
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 Kulturní diference, 
 Podpora multikulturality. 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 
Formy participace občanů v politickém životě, 

 Občanská společnost a škola, 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. 

 
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Typ 
předmětu 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 

 
 

1. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Úvod 

výstupy učivo 
Vokální činnosti, nácvik písní 

 osvojí si nové písně, na základě svých 
dispozic zpívavé skupině, sólo, 

 dodržuje zásady hlasové hygieny, 
 zpívá s oporou bránice, správně otevírá 

ústa, 
 zopakuje zpívané nebo hrané motivy, 
 zpívá ve skupině s oporou nástroje nebo 

učitelova hlasu. 

Vokální činnosti, nácvik písní 

 osvojování nových písní, na základě svých 
dispozic zpívavé skupině, sólo 

 zásady hlasové hygieny, 

 zpěv s oporou bránice, správně otevírá 
ústa, 

 zopakování zpívaných nebo hranných 
motivů, 

 zpěv ve skupině s oporou nástroje nebo 
učitelova hlasu. 

Přesahy 
ČJ (1. ročník): práce s literárním textem 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 
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Instrumentální činnost 
 Využívá jednoduché Orffovy nástroje. 

 Jednoduché nástroje Orffova 
instrumentáře, 

 improvizované hudební nástroje k 
doprovodu zpěvu nebo pohybu. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita 

Hudebně-pohybové činnosti 

výstupy učivo 
 Doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním, 

pleskáním, podupy, 
 zapojí se do hudebně pohybových podle 

hudby 
 hra na tělo do rytmu nebo jako doprovod 

hudebně-pohybové hry. 

 Hra na tělo do rytmu nebo jako doprovod 
hudebně pohybové hry, 

 pochod, 

 improvizovaný pohyb na poslouchanou 
hudbu. 

Přesahy 
TV (1. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 
ČJ (1.ročník): vytleskávání počtu slabik ve slovech 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita 

Poslechové činnosti 

výstupy učivo 
 V klidu vyslechne krátkou ukázku hudby 

různých žánrů, 
 rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, 
 pozná nejznámější hudební nástroje. 

 Poslech hudebních skladeb různých 
žánrů, 

 rozlišování tónů, zvuků, zpěvních hlasů a 
nástrojové hudby, 

 nejznámější hudební nástroje. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Seberegulace a sebeorganizace 

 

 

2. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 
 Vhodně použije dětský instrumentář a 

improvizované nástroje jako doprovod k 
rytmizaci textu, recitaci, zpěvu, 

 vytleská rytmus textu. 

 Rytmická cvičení, rytmizace textů, 

 práce s dětským instrumentářem a 
improvizovanými nástroji. 
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Přesahy 
ČJ (2.ročník) Slabiky, počet slabik ve slově, sluchové rozeznávání pomocí vytleskávání 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita 

Hudebně-pohybové činnosti 

výstupy učivo 
 Aktivně se zapojí do hudebně 

pohybových her, 
 ovládá prvky hry na tělo, 
 dokáže pohybem vyjádřit výraz a náladu 

hudby. 

 Pohybové hry, 

 hra na tělo, 

 pohybové vyjádření hudebního výrazu a 
nálady (tempo, dynamika), 

Přesahy 
TV (2. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita 

Poslechové činnosti 

výstupy učivo 
 Dokáže v klidu vyslechnout krátké 

hudební ukázky různých žánrů, 
 pozná při poslechu některé hudební 

nástroje. 

 Ukázka práce dirigenta, 

 další hudební nástroje, 

 lidová píseň,  

 písně pro děti,  

 práce s poslechovými skladbami. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Seberegulace a sebeorganizace 

Vokální činnost 

výstupy učivo 
Vokální činnost, nácvik písní 

 Při zpěvu správně dýchá, 
 zazpívá zpaměti alespoň 5 písní 

s doprovodem i bez doprovodu, 
 reaguje na dirigenta. 

 Osvojování nových písní, 

 zpěv - sólo, skupiny, 

 pěvecké dýchání,  

 hlasová hygiena, 

 dynamika,  

 tempo,  

 reakce na dirigenta. 

Přesahy 
ČJ (2. ročník): Čtení a literární výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kooperace a kompetice 
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3. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 
 Zapojí se do instrumentální hry  

na Orffovy nástroje, 
 rytmicky doprovází zpěv svůj nebo 

spolužáků. 

 Rytmické doprovody ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu, 

 hra na nástroje Orffova instrumentáře. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice 

Hudebně-pohybové činnosti 

výstupy učivo 
 Zapojí se do hudebně pohybových her, 
 taktuje 2/4 a 3/4 takt, 
 zkouší tančit ve dvojicích. 

 Taneční kroky, 

 tanec ve dvojicích, 

 taktování, 

 hudebně pohybové hry. 

Přesahy 
TV (3. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice 

Poslechové činnosti 

výstupy učivo 
 V klidu sleduje kratší symfonické nebo 

nástrojové skladby, 
 poslechem rozliší některé hudební 

nástroje, 
 rozliší hudbu podle její společenské 

funkce. 

 Další hudební nástroje, 

 práce s poslechovými skladbami, 

 hudba k zábavě, slavnostní a taneční 
hudba. 

Přesahy 

ČJ (3. ročník) : pravopis 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Seberegulace a sebeorganizace 

Vokální činnost 

výstupy učivo 
 Vokální činnost, nácvik písní, 
 zazpívá 5 písní zpaměti, 
 dodržuje pravidla hlasové hygieny, 
 zazpívá ve skupině kánon, 
 reaguje na gesta dirigenta, 
 orientuje se ve složitější rytmizaci a 

melodizaci textů. 

 Osvojování nových písní, 

 hlasová cvičení, 

 průprava k dvojhlasu a kánonu, 

 změny tempa a dynamiky, 

 rytmizace a melodizace ve 2/4, ¾ taktu. 

Přesahy 
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ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kooperace a kompetice 

 

4. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 
 Technicky správně a rytmicky vhodně 

použije jednoduché nástroje Orffova 
instrumentáře. 

 Hra na jednoduché Orffovy nástroje, 

 mezihra. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice 

Hudebně-pohybové činnosti 

výstupy učivo 
 Zapojí se do hudebně pohybových her 

nebo tanců, 
 improvizuje při tanci, 
 pohybem vyjádři náladu hudby, 
 předvede krok poskočný, cvalový a krok 

se zhoupnutím, 
 správně taktuje k hudební produkci na 2 

a 3 doby. 

 Pohybové hry, 

 taneční improvizace, 

 taneční kroky (poskočný, cvalový, se 
zhoupnutím), 

 hra na tělo, 

 taktování na 2 a 3 doby. 

Přesahy 
TV (4. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice 

Poslechové činnosti 

výstupy učivo 
 V klidu a pozorně vyslechne krátké 

ukázky symfonické, komorní a nástrojové 
hudby, 

 rozezná zpěvní hlasy a druhy pěveckých 
sborů, 

 podle zvuku i tvaru rozezná některé 
hudební nástroje, 

 uvede základní informace o významu 
autorů poslouchané hudby. 

 Práce s poslechovými skladbami 
( Smetana, Dvořák, Janáček, Mozatr), 

 polka, valčík, menuet, pochod, 

 zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů, 

 rozlišení melodie a doprovodu, 

 další hudební nástroje, 

 epizody ze života hudebních skladatelů 
poslouchané hudby. 

Přesahy 

ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Seberegulace a sebeorganizace 

Vokální činnost 

výstupy učivo 
 Alespoň 5 nových písní zazpívá zpaměti 

sólo nebo ve skupině, 
 předvede správnou orientaci  

v notovém záznamu a jeho sledování při 
zpěvu, 

 správně dýchá, prodlužuje výdech. 

 Prodlužování výdechu, 

 osvojování nových písní, 

 melodizace a rytmizace textu, 

 orientace v notovém záznamu. 

Přesahy 
ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy 

Seznámení s pojmy hudební nauky 

výstupy učivo 
 Čte noty, používá správných tvarů 

notového písma. 
 notové písmo 

 Repetice,  

 tempo,  

 dynamika,  

 předznamenání. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

 

 

 

5. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 
 Technicky správně a rytmicky vhodně 

použije jednoduché nástroje Orffova 
instrumentáře. 

 Doprovod pomocí Orffových nástrojů, 

 improvizované doprovody, 

 upevňování dovedností získaných  
v nižších ročnících. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice 

Hudebně-pohybové činnosti 

výstupy učivo 
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 aktivně se zúčastní hudebně pohybových 
her, 

 pokusí se tančit podle poslouchané 
hudby. 

 Hudebně pohybové hry, 

 kultivované pohyby doprovázející taneční 
hudbu, 

 procvičování tanečních prvků z nižších 
ročníků. 

Přesahy 
TV (5. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice 

Poslechové činnosti 

výstupy učivo 
 V klidu, ale aktivně vyslechne krátké 

ukázky symfonické, komorní nebo 
nástrojové skladby, 

 pohledem i poslechem rozezná některé 
hudební nástroje (z nižších ročníků), 

 vysvětlí skladatelský význam některých 
skladatelů. 

 Práce s poslechovými skladbami další 
hudební nástroje, 

 epizody ze života skladatelů, 
poslech jejich hudby 

Přesahy 

ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Seberegulace a sebeorganizace 

Vokální činnost 

výstupy učivo 
 Zazpívá alespoň 5 písní sólo 

ve sboru, 
 zazpívá zpaměti hymnu ČR, uvede 

základní údaje o jejím vzniku, chová se 
správně, 

 uvědoměle použije vokální dovednosti 
získané v nižších ročnících, 

 pokusí se o dvojhlas, trojhlasový kánon. 

 Práce s písněmi (lidové, umělé, 
populární), 

 hymna ČR, zpěv a základní údaje z 
historie, chování při hymně, 

 upevňování vokálních dovedností 
získaných v nižších ročnících, 

 dvojhlas, trojhlasový kánon. 

Přesahy 
ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy 

Seznámení s pojmy hudební nauky 

výstupy učivo 
 Čte a píše noty, 
 použije notové písmo v žádaných tvarech, 
 realizuje jednoduché rytmické cvičení, 
 čte a píše noty, 
 použije notové písmo v žádaných tvarech. 

 notové písmo,  

 vlastní notový záznam, 

 rytmická cvičení. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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6. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 
 Doprovázejí zpěv hrou na Orfovy 

nástroje, 
 dobrovolně prezentují hru na nástroj, 
 seznámí se audiovizuálně s dechovými 

nástroji a jejich rozdělením, 

 Hra na rytmické nástroje (Orff), 

 rytmický doprovod písní, 

 využití hry žáků, kteří se učí na nástroj 
mimo školu, 

 hudební nástroje dřevěné a žesťové – 
dechové, 

 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice, Seberegulace a 
sebeorganizace 

Hudebně-pohybové činnosti 

výstupy učivo 
 V praxi vyzkoušejí pohybové vyjádření 

hudby, taneční hry, pochod, 
 reagují na změnu hudby – tempo, 

dynamika, rytmus. 

 Pohybové vyjádření hudby, 
 taneční hry,  
 pochod, 
 reakce na změnu hudby – tempo, 

dynamika, rytmus 

Přesahy 
TV (6.ročník): Pohyb a zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice Seberegulace a sebeorganizace 

Poslechové činnosti 

výstupy učivo 
 Poslouchají a zpívají lidové písně, 
 orientují se v hudební skladbě, 
 vyslechnou jednoduché hudební formy 

variace, serenáda, suita, etuda – od 
různých autorů. 

 Skladby české i zahraničních lidové tvorba 
přístupné a srozumitelné dětem, 

 základní orientace a analýza hudební 
skladby - hudební nástroje, hudba vokální 
a instrumentální,  

 jednoduché hudební formy, 
o variace, serenáda, suita, etuda – 

od různých autorů 

Přesahy 

VV (6. ročník): Uspořádání objektů 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá 

Vokální činnost 

výstupy učivo 
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 Provádí dechová a hlasová cvičení, 
rytmická cvičení v základních taktech (z 
nacvičovaných písní), 

 zpívá lidové a umělé písně, 
 zpívá kánon, 
 pokouší se o vícehlas. 

 Dechová a hlasová cvičení, 

 rytmická cvičení v základních taktech (z 
nacvičovaných písní), 

 zpěv lidových a umělých písní, 

 kánon a vícehlas. 

Přesahy 
ČJ (6.ročník): Literární činnost 
ZŽS (6. – 9. ročník): Péče o své zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá 

Seznámení s pojmy hudební nauky 

výstupy učivo 
 Rozezná noty, druhy not, pomlky, 

dynamická znaménka, takty. 
 záznam hudby - noty, druhy not, pomlky, 

dynamická znaménka, takty. 

Přesahy 
M (5 a 6.ročník): Zlomky 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice, Seberegulace a 
sebeorganizace 

 

7. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 
 Doprovázejí zpěv hrou na Orfovy 

nástroje, 
 dobrovolně prezentují hru na nástroj, 
 seznámí se s hudebními nástroji bicími a 

strunnými. 

 Hra na rytmické nástroje (Orff), 

 rytmický doprovod písní, 

 využití hry žáků, kteří se učí na nástroj 
mimo školu, 

 hudební nástroje bicí a strunné 

Přesahy 
TV (7.ročník): Pohyb a zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  

Hudebně-pohybové činnosti 

výstupy učivo 
 Pohybově vyjádří hudbu, 
 Pokusí o taneční kroky polky, valčíku a 

menuetu. 

 Pohybové vyjádření hudby - taneční hry, 
pochod, 

 lidový tanec – polka, valčík, menuet. 

Přesahy 
TV (7.ročník): Pohyb a zdraví 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace 

Poslechové činnosti 

výstupy učivo 
  Skladby českých a světových mistrů 

přístupné a srozumitelné dětem, 
 základní orientace a analýza hudební 

skladby - hudební nástroje, hudba vokální 
a instrumentální, 

 hudební formy (opera, rap), 
 hudební dílo a její autor – poslechy z děl 

světových autorů, 
 třídění pěveckých hlasů – poslechy 

světových interpretů. 

Přesahy 

D (8. a 9.ročník) Dějiny Evropy 

Průřezová témata 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení 

Vokální činnost 

výstupy učivo 
 Využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách, 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 
 i vícehlase,  

 dokáže ocenit kvalitní vokální projev 
druhého. 

 Dechová, hlasová a intonační cvičení, 

 rytmická cvičení v základních taktech (z 
nacvičovaných písní), 

 zpěv lidových a umělých písní, 

 hudební rytmus - (takty, taktování), 

 rozvíjení hudebního sluchu a hudební 
představivosti - reprodukce rytmu 
popřípadě i melodie, 

 vlastní vokální projev - ve sboru, přip. 
jednotlivě. 

Přesahy 
ZŽS (6. – 9. ročník): Péče o své zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace, 
Sebepoznání a sebepojetí. 

Seznámení s pojmy hudební nauky 

výstupy učivo 
  orientace v jednoduchém notovém 

záznamu melodie – křížky, „béčka“ a noty 
s tečkou, předznamenání 

 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace, 
Sebepoznání a sebepojetí. 
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8. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 
 Rytmicky doprovází písně, 
 Prezentace vlastní hudební činnosti. 

 Rytmický doprovod písní, 

 využití hry žáků, kteří se učí na nástroj 
mimo školu 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace, 
Sebepoznání a sebepojetí. 

Hudebně-pohybové činnosti 

výstupy učivo 
 Pokusí se o tanec z oblasti country.  Pohybové vyjádření hudby – country 

tance.  

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace, 
Sebepoznání a sebepojetí. 

Poslechové činnosti 

výstupy učivo 
 Poslouchá skladby českých a světových 

autorů - jazz, opereta, muzikál, šanson, 
country, trampská píseň, folklor a folk, 
moderní hudba 20. století, filmová 
hudba, skladby symfonického a 
dechového orchestru. 

 Poslech českých a světových autorů – 
jazz, opereta, muzikál, šanson, country, 
trampská píseň, folklor a folk, moderní 
hudba 20. století, filmová hudba, skladby 
symfonického a dechového orchestru. 

Přesahy 

D (7. A 8. Ročník): Světové dějiny 18. – 20. století – Amerika, Evropa 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá. 

Vokální činnost 

výstupy učivo 
 Využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách, 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, 

 Dechová, hlasová a intonační cvičení, 

 rytmická cvičení v základních taktech (z 
nacvičovaných písní), 

 zpěv písní k probíraným tématům: jazz, 
muzikál, šanson, country, trampská píseň, 
folklor a folk, moderní hudba 20. století, 
filmová hudba,  
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 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 
 i vícehlase,  

 dokáže ocenit kvalitní vokální projev 
druhého. 

 melodie písní, 

 rozvíjení hudebního sluchu a hudební 
představivosti – zpěv s hudebním 
podkladem, 

 vlastní vokální projev - ve sboru, přip. 
jednotlivě. 

Přesahy 
D (7. A 8. Ročník): Světové dějiny 18. – 20. století – Amerika, Evropa 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá. 

Seznámení s pojmy hudební nauky 

výstupy učivo 
 Podle typických znaků rozpozná hudební 

styl. 
 Typické znaky jednotlivých hudebních 

stylů. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá. 

 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Hudebně-pohybové činnosti 

výstupy učivo 
 Dokáže využít získané dovednosti při 

zpěvu a poslechu. 
 Využití získaných dovedností při zpěvu a 

poslechu. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  

Poslechové činnosti 

výstupy učivo 
 Seznámí se s hudebními slohy od 

starověku až do současnosti a jejich 
základní charakteristikou. 

 Hudební slohy a období a jejich základní 
charakteristika: 

o Starověká hudba, 
o středověké chorály, 
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o renesanční, barokní, klasicistní 
hudba, 

o romantismus a impresionismus, 
o vážná hudba 20. století, 

 hudba articifální a nonarticifální, 

 opakování učiva z nižších ročníků – 
poslechové hádanky. 

Přesahy 

D (6. -9. ročník): Světové dějiny 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá. 

Vokální činnost 

výstupy učivo 
 Využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách, 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 
 i vícehlase,  

 dokáže ocenit kvalitní vokální projev 
druhého. 

 Dechová, hlasová a intonační cvičení, 

 zpěv písní různých žánrů s hudebním 
podkladem a s vizuální notovou oporou, 

 vlastní vokální projev - ve sboru, přip. 
jednotlivě. 

Přesahy 
D (6. -9. ročník): Světové dějiny 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace, 
Sebepoznání a sebepojetí. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá. 

Seznámení s pojmy hudební nauky 

výstupy učivo 
 Seznámí se s pojmy související 

s jednotlivými slohy a obdobími (např. 
chorál fuga, sonáta atd.) 

 Pojmy související s jednotlivými slohy a 
obdobími (např. chorál fuga, sonáta atd.) 

Přesahy 
D (6. -9. ročník): Světové dějiny 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace, 
Sebepoznání a sebepojetí. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a svět nás zajímá. 
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5.7.2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ 

 
     Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází z obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná 
výchova RVP ZV. 
 

ČASOVÉ VYMEZENÍ 

 
     Vyučovací předmět výtvarná výchova má v 1. - 5. ročníku celkovou časovou dotaci 
 7 hodin týdně (po jedné hodině v 1. - 3. ročníku a s dvouhodinovou dotací v 4. a 5. ročníku). 
Hodinová dotace na 2. stupni odpovídá učebnímu plánu, v 6. a 7. ročníku 2 hodiny, v 8. a 9. 
ročníku 1 hodina týdně.  
 

ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ 

 

     Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v plenéru nebo v keramické dílně, na druhém 
stupni pak i v odborné učebně a dle možností v učebně informatiky. Součástí výuky jsou i 
návštěvy výstav v galeriích a výstavy pořádané školou, dále se žáci zapojují do soutěží 
vyhlášených různými organizacemi.  
 

REALIZOVANÁ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
     V rámci předmětu výtvarná výchova jsou realizovány některé tematické okruhy 
průřezových témat Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní 
výchova. 
 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 
     V předmětu výtvarná výchova jsou pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívány 
zejména tyto strategie: 
 
Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby, 
 zprostředkování pohledu na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa, 
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 rozvíjíme tvořivost žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik, 
vnímáním uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu. 

 
Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry 
na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána, 

 otevíráme před žáky možnosti volby vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků 
a vedeme je ke kritickému myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě. 

 
Kompetence komunikativní 

 Otevíráme před žáky možností přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu 
dorozumívání, rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení dialogu nebo diskuse o 
dojmu z uměleckého díla. 

 
Kompetence sociální a personální 

 Předkládáme dostatečného množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v 
estetickém prostředí, 

 poskytujeme prostor pro osobité výtvarné projevy žáků. 
 
Kompetence občanské 

 Seznamujeme žáky s významnými výtvarnými díly a jejich autory, vytváříme potřeby 
návštěv výstav výtvarných prací, 

 podchycujeme individuální zájem žáků o kulturní dění a jeho podporu. 
 

Kompetence pracovní 
 Vedeme žáky k osvojování výtvarných technik. 

 
 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Typ 
předmětu 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
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1. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Tematické práce 

výstupy učivo 
 Používá dosavadní a získává další 

Dovednosti pro výtvarnou práci v dalších 
ročnících, 

 ověřuje si různé výtvarné techniky v praxi 
 rozliší skutečnost a fantazijní představy, 
 užije fantazii ve výtvarných pracích, 
 rozezná detail a celek, 
 objasní výtvarné pojetí své práce, 
 posoudí práci jiných dětí, 
 toleruje práci druhých. 

 Roční období, 

 svátky, 

 oblíbené zvíře, 

 prázdniny, 

 výtvarné vyprávění. 

Přesahy 
PRV (1. ročník): Lidé kolem nás 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Modelování a organizace prostoru 

výstupy učivo 
 Porovná hmatem i vizuálně 

vlastnosti materiálu,  
aplikuje poznatky při práci, 

 sestaví předměty do neobvyklých 
souvislostí,  

 vytvoří nové předměty. 

 Práce se stavebnicemi, 

 papírové stavebnice, 

 práce s modelovací hmotou. 

Přesahy 
PČ (1. ročník): Práce montážní a demontážní 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita 

Výtvarné vyjádření přírody 

výstupy učivo 
 Zjistí vlastnosti netradičních materiálů ve 

výtvarné výchově, porovná je navzájem, 
 experimentuje s různými materiály. 

 Práce s temperami, 

 koláže, 

 malba, 

 kresba, 

 kombinované techniky, 

 pozorování přírodnin, struktury a stavby. 

Přesahy 
VV (1. ročník): modelování a organizace prostoru 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 

Hry s barvou 

výstupy učivo 
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 Experimentuje s barvami, 
 rozpozná tmavé, světlé, teplé a studené 

barvy. 

 Experimentování s barvami -teplé a 
studené barvy. 

Přesahy 
PRV (1. ročník) : rozmanitosti přírody 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Dekorativní práce 

výstupy učivo 
 Rozpozná základní tvary, 
 záměrně je kombinuje, 
 experimentuje s nimi. 

 Využití dekoru v životě, 

 oblečení, 

 látky a jiné předměty. 

Přesahy 
PČ (1. ročník): Pravidla stolování a prostírání  
PČ (1. ročník): Práce s textiliemi 
PČ (1. ročník): Práce s papírem 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Výtvarné osvojování věcí 

výstupy učivo 
 Experimentuje s různými materiály při 

zobrazení předmětů, 
 zobrazuje předměty i na základě 

sluchového a hmatového vjemu 
uvědomuje si podíl zraku na vnímání 
okolí. 

 Reálné nebo fantazijní zobrazení 
užitkových věcí. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

 

2. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Tematické práce 

výstupy učivo 
 Používá dosavadní a získává další 

Dovednosti pro výtvarnou práci v dalších 
ročnících, 

 ověřuje si různé výtvarné techniky v praxi 
 rozliší skutečnost a fantazijní představy, 
 užije fantazii ve výtvarných pracích, 
 rozezná detail a celek, 
 objasní výtvarné pojetí své práce, 
 posoudí práci jiných dětí, 

 Roční období, 

 svátky, 

 oblíbené zvíře, 

 prázdniny, 

 výtvarné vyprávění. 
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 toleruje práci druhých. 

Přesahy 
PRV (2. ročník): Lidé kolem nás 
PRV (2. ročník): Rozmanitost přírody 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Modelování a organizace prostoru 

výstupy učivo 
 Porovná hmatem i vizuálně 

vlastnosti materiálu,  
aplikuje poznatky při práci, 

 sestaví předměty do neobvyklých 
souvislostí,  

 vytvoří nové předměty. 

 Práce se stavebnicemi, 

 práce s modelovací hmotou. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarné vyjádření přírody 

výstupy učivo 
 Zjistí vlastnosti netradičních materiálů ve 

výtvarné výchově,  
 porovná je navzájem, 
 experimentuje s různými materiály. 

 Práce s temperami, 

 koláže, 

 malba, 

 kresba, 

 kombinované techniky, 

 pozorování přírodnin, struktury a stavby. 

Přesahy 
VV (1. ročník): modelování a organizace prostoru 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života 

Hry s barvou 

výstupy učivo 
 Experimentuje s barvami, 
 rozpozná tmavé, světlé, teplé a studené 

barvy. 

 Experimentování s barvami -teplé a 
studené barvy. 

Přesahy 
PRV (1. ročník) : rozmanitosti přírody 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Dekorativní práce 

výstupy učivo 
 Rozpozná základní tvary, 
 záměrně je kombinuje, 

 Využití dekoru v životě, 

 oblečení, 
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 experimentuje s nimi.  látky a jiné předměty. 

Přesahy 
PRV (2. ročník): lidé kolem nás 
HV (2. ročník) : Hudebně pohybové činnost  
PČ (2. ročník) : Lidové zvyky a řemesla 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Výtvarné osvojování věcí 

výstupy učivo 
 Experimentuje s různými materiály při 

zobrazení předmětů, 
 zobrazuje předměty i na základě 

sluchového a hmatového vjemu 
uvědomuje si podíl zraku na vnímání 
okolí. 

 Reálné nebo fantazijní zobrazení 
užitkových věcí kolem nás. 

Přesahy 

PČ (2. ročník): Práce montážní a demontážní 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

 

3. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Tematické práce 

výstupy učivo 
 Experimentuje s různými materiály při 

zobrazení předmětů. 
 Roční období, 

 svátky,  

 oblíbené zvíře, 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, 
Kreativita 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, Etnický původ, Podpora multikulturality 

Modelování a organizace prostoru 

výstupy učivo 
 Porovná hmatem i vizuálně 

vlastnosti materiálu,  
aplikuje poznatky při práci, 

 sestaví předměty do neobvyklých 
souvislostí,  

 vytvoří nové předměty. 

 Práce se stavebnicemi, 

 práce s modelovací hmotou. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  Kulturní diference  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Výtvarné vyjádření přírody 

výstupy učivo 
 zjistí vlastnosti netradičních materiálů 

ve výtvarné výchově, porovná je 
navzájem, 

 experimentuje s různými materiály. 

 Práce s temperami, 

 koláže, 

 malba, 

 kresba, 

 kombinované techniky, 

 pozorování přírodnin, struktury a stavby. 

Přesahy 
PČ (3. ročník): Práce s drobným materiálem  
PČ (3. ročník): Pěstitelské práce 
PČ (3. ročník): Práce s textiliemi 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Hry s barvou 

výstupy učivo 
 Experimentuje s barvami, 
 rozpozná tmavé, světlé, teplé a studené 

barvy. 

 Experimentování s barvami, 

 Rozpoznává světlé a tmavé, teplé a 
studené barvy. 

Přesahy 
PČ (3. ročník): Práce s papírem 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Dekorativní práce 

výstupy učivo 
 Rozpozná základní tvary, 
 záměrně je kombinuje, 
 experimentuje s nimi. 

 Využití dekoru v životě - oblečení, 

 látky a jiné předměty. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference 

Výtvarné osvojování věcí 

výstupy učivo 
 Experimentuje s různými materiály při 

zobrazení předmětů, 
 zobrazuje předměty i na základě 

sluchového a hmatového vjemu 
uvědomuje si podíl zraku na vnímání 
okolí. 

 Reálné nebo fantazijní zobrazení 
užitkových věcí kolem nás. 

Přesahy 

PČ (3. ročník): Lidové zvyky a řemesla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 
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4. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Tematické práce 

výstupy učivo 
 Používá vlastní životní zkušenosti ve 

výtvarné práci, 
 rozliší reálné a neskutečné, uplatní své 

fantazijní představy při práci, 
 uplatňuje při práci kromě zraku i další 

smyslové orgány, zejména sluch a hmat. 

 práce vztahující se k ročním obdobím, 

 pohádky, výtvarná vyprávění, seriály...   
sci-fi, obrázky zvířat, rostlin. ... 

Přesahy 
VL (4. ročník): Místo, kde žijeme  
VL (4. ročník): Lidé kolem nás 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita  
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Objevujeme Evropu a svět 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Modelování a organizace prostoru 

výstupy učivo 
 Porovná hmatem i vizuálně 

vlastnosti materiálu, se kterým pracuje,  
aplikuje poznatky při práci. 

 práce s papírem stavebnice 

 modelína,  

 keramická hlína a jiné hmoty. 

Přesahy 
VV (4. ročník): VV a životní prostředí  
PČ (4. ročník): Práce s papírem 
PČ (4. ročník): Práce montážní a demontážní 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Výtvarná výchova a životní prostředí 

výstupy učivo 
 Ověří si vliv svých prací na okolí - výzdoba  

školy, jarmarky, výstavy dětských prací, 
soutěže, 

 posoudí a porovná práci s pracemi 
vrstevníků. 

 Výstavy výtvarných prací, 

 jarmark 

 besedy o umění - ilustrace, obrazy a jiné 
umělecké předměty v našem životě. 

Přesahy  
VL (4. ročník): Místo, kde žijeme 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Výtvarné vyjádření přírody 

výstupy učivo 
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 Zjišťuje vlastnosti přírodních materiálů, 
 využívá materiály při vytváření 

výtvarných prací. 

 přírodniny - jejich části a celek, 

 otiskování, dotváření, aplikace na dekor. 

Přesahy 
PČ (3. ročník): Práce s textiliemi 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Hra s barvou 

výstupy učivo 
 dále experimentuje s barvami, míchá je, 

rozlišuje odstíny a kontrasty, 
 používá barev k vyjádření emocí – 

smutek, smích, teplo, chlad, nevlídno, 
příjemně atd. 

 „masky krajiny“ - s využitím barevného 
ladění zachycení nálady a pocitu. 

Přesahy 
VV (4. ročník): modelování a organizace prostoru 
PČ (4. ročník): Práce s textiliemi 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena 

Dekorativní práce 

výstupy učivo 
 Tvoří jednoduché linie nebo plochy nejen 

z geometrických prvků, 
 experimentuje, vytváří nové 

kompozice, 
 využívá výrazových možností barev pro 

zvýraznění celku 

 Zvýraznění celku, 

 dekor v našem životě – oblečení nádoby, 
látky … 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Výtvarné osvojování věcí 

výstupy učivo 
 Reálně či s fantazií zobrazí předměty 

denní potřeby, 
 uplatňuje své znalosti i fantazijní 

představy, 
 využije při práci znalosti proporcí a 

barevné kontrasty. 

 Věci kolem nás - aktovka, pozorování a 
porovnávání. 

Přesahy 

VV (4. ročník): dekorativní práce 
PČ (4. ročník) : Lidové zvyky a řemesla 
PČ (4. ročník): Práce s textiliemi 

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
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5. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Tematické práce 

výstupy učivo 
 Používá vlastní životní zkušenosti ve 

výtvarné práci, 
 rozliší reálné a neskutečné, uplatní své 

fantazijní představy při práci, 
 uplatňuje při práci kromě zraku i další 

smyslové orgány, zejména sluch a hmat. 

 práce vztahující se k ročním obdobím, 

 pohádky, výtvarná vyprávění, seriály...   
sci-fi, obrázky zvířat, rostlin. ... 

Přesahy 
VL (5. ročník): Místo, kde žijeme  
VL (5. ročník): Lidé kolem nás   
PŘ (5. ročník): Země a vesmír 
PŘ (5. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, 
Komunikace 

Modelování a organizace prostoru 

výstupy učivo 
 Porovná hmatem i vizuálně 

vlastnosti materiálu, se kterým pracuje,  
aplikuje poznatky při práci, 

 uplatňuje spojení zrakového vnímání s 
vnímáním ostatními smysly. 

 Práce s papírem, 

 stavebnice, 

 modelína,  

 keramická hlína a jiné hmoty. 

Přesahy 
PČ (5. ročník): Práce montážní a demontážní 

Průřezová témata 

 

Výtvarná výchova a životní prostředí 

výstupy učivo 
 Ověří si vliv svých prací na okolí - výzdoba  

školy, jarmarky, výstavy dětských prací, 
soutěže, 

 posoudí a porovná práci s pracemi 
vrstevníků. 

 Výstavy výtvarných prací, 

 jarmark 

 besedy o umění - ilustrace, obrazy a jiné 
umělecké předměty v našem životě. 

Přesahy  
VL (5. ročník): Místo, kde žijeme 
V (5. ročník): Lidé kolem nás 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Výtvarné osvojování přírody 

výstupy učivo 
 Zjišťuje vlastnosti přírodních materiálů,  přírodniny - jejich části a celek, 
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 využívá materiály při vytváření 
výtvarných prací. 

 otiskování, dotváření, aplikace na dekor. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Hra s barvou 

výstupy učivo 
 dále experimentuje s barvami, míchá je, 

rozlišuje odstíny a kontrasty, 
 používá barev k vyjádření emocí – 

smutek, smích, teplo, chlad, nevlídno, 
příjemně atd. 

 „masky krajiny“ - s využitím barevného 
ladění zachycení nálady a pocitu. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena 

Dekorativní práce 

výstupy učivo 
 Tvoří jednoduché linie nebo plochy nejen 

z geometrických prvků, 
 experimentuje, vytváří nové 

kompozice, 
 využívá výrazových možností barev pro 

zvýraznění celku 

 Dekor v našem životě - oblečení látky, 
nádoby apod. 

Přesahy 
VV (5. ročník): VV a životní prostředí  
PČ (5. ročník) : Lidové zvyky a řemesla  

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 

Výtvarné osvojování věcí 

výstupy učivo 
 Reálně či s fantazií zobrazí předměty 

denní potřeby, 
 uplatňuje své znalosti i fantazijní 

představy, 
 využije při práci znalosti proporcí a 

barevné kontrasty. 

 přírodniny jejich části a celek, 

 otiskování, 

 dotváření, 

 aplikace na dekor. 

Přesahy 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita 
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6. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Vizuálně obrazné vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů, 

 uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků,  

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých výsledků. 

 Vizuálně obrazné vyjádření,  

 jeho prvky ve vztazích a uspořádání 

 linie,  

 tvary,  

 objemy,  

 světlo, 

  barva,  

 Textura. 

Přesahy 
F (9. ročník): Světelné jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Sebepoznání a 
sebepojetí 

Uspořádání objektů 

výstupy učivo 
 Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie. 

 Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu, 

 vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty. 

Přesahy 
DN (6. ročník): Praktické ruční práce 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Uplatnění mimovizuálních podnětů 

výstupy učivo 
 užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích, 
k tvorbě, 

 užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a 
digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace. 

 Reflexe a vztahy zrakového vnímání  
k vnímání ostatními smysly (vědomé 
vnímání a uplatnění mimovizuálních 
podnětů při vlastní tvorbě). 

Přesahy  
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita 

Smyslové účinky obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
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 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 
pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a 
hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Smyslové účinky obrazných vyjádření, 

 umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film. 

Přesahy 
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení 

Prostředky pro vyjádření 

výstupy učivo 
 Rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného a symbolického 
obsahu. 

 Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ  
i zkušenosti, 

 manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru. 

Přesahy 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, 
Kreativita 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Typy vizuálně obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti  
i minulosti, vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí  
i z osobních zkušeností a prožitků. 

 typy vizuálně obrazných vyjádření - 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná 
malba, skulptura, plastika, komiks, 
fotografie, reklama; rozlišení, výběr a 
uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry. 

Přesahy 
D (6. ročník): Nejstarší civilizace 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 

Přístupy k obrazovým vyjádřením 

výstupy učivo 
 Porovnává na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů. 

 Přístupy k obrazným vyjádřením - reflexe 
a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích 
postupech. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Zaujímání osobního postoje 

výstupy učivo 
 Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích, nalézá vhodnou 
formu pro jejich prezentaci. 

 Zaujímání osobního postoje, nabývání 
komunikačního obsahu a jeho proměny. 

Přesahy 

ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova In (6. ročník): Internet 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

 

7. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Vizuálně obrazné vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů, 

 uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků,  

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých výsledků. 

 Vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání - linie, tvary, 
objemy, světlo, barva, textura. 

Přesahy 
F (9. ročník): Světelné jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Sebepoznání a 
sebepojetí 

Uspořádání objektů 

výstupy učivo 
 Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie. 

 Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu, 

 vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty. 

Přesahy 
DN (6. ročník): Praktické ruční práce 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Uplatnění mimovizuálních podnětů 

výstupy učivo 
 užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích, 
k tvorbě, 

 užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a 
digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace. 

 Reflexe a vztahy zrakového vnímání  
k vnímání ostatními smysly (vědomé 
vnímání a uplatnění mimovizuálních 
podnětů při vlastní tvorbě). 

Přesahy  
INF (6. ročník) : Zdroje informací 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita 

Smyslové účinky obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 

pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a 
hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Smyslové účinky obrazných vyjádření, 

 umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film, tiskoviny, televize, elektronická 
média,  

 reklama; výběr, kombinace a variace ve 
vlastní tvorbě. 

Přesahy 
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení 

Prostředky pro vyjádření 

výstupy učivo 
 Rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného a symbolického 
obsahu. 

 Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ  
i zkušenosti, 

 manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru. 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, 
Kreativita 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Typy vizuálně obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti  
i minulosti, vychází při tom ze svých 

 typy vizuálně obrazných vyjádření - 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná 
malba, skulptura, plastika, komiks, 
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znalostí historických souvislostí  
i z osobních zkušeností a prožitků. 

fotografie, reklama; rozlišení, výběr a 
uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry. 

Přesahy 
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa 
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 

Přístupy k obrazovým vyjádřením 

výstupy učivo 
 Porovnává na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů. 

 Přístupy k obrazným vyjádřením - reflexe 
a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích 
činnostech. 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Zaujímání osobního postoje 

výstupy učivo 
 Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích, nalézá vhodnou 
formu pro jejich prezentaci. 

 Zaujímání osobního postoje, nabývání 
komunikačního obsahu a jeho proměny. 

Přesahy 

ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova  
ZŽS (7. ročník): Rodina 
IVT (7. ročník) : Zdroje informací 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Vizuálně obrazné vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů, 

 Vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání - linie, tvary, 
objemy, světlo, barva, textura. 
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 uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků,  

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých výsledků. 

Přesahy 
F (9. ročník): Světelné jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Sebepoznání a 
sebepojetí 

Uspořádání objektů 

výstupy učivo 
 Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie. 

 Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu, 

 vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty. 

Přesahy 
DN (8. ročník): Praktické ruční práce 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice, Sebepoznání a sebepojetí. 

Uplatnění mimovizuálních podnětů 

výstupy učivo 
 užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích, 
k tvorbě, 

 užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a 
digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace. 

 Reflexe a vztahy zrakového vnímání  
k vnímání ostatními smysly (vědomé 
vnímání a uplatnění mimovizuálních 
podnětů při vlastní tvorbě). 

Přesahy  
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita 

Smyslové účinky obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 

pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a 
hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Smyslové účinky obrazných vyjádření, 

 umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film, tiskoviny, televize, elektronická 
média,  

 reklama; výběr, kombinace a variace ve 
vlastní tvorbě. 

Přesahy 
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

330 

 

vztahu mediálních sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení 

Prostředky pro vyjádření 

výstupy učivo 
 Rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného a symbolického 
obsahu. 

 Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ  
i zkušenosti, 

 manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru. 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, 
Kreativita 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Typy vizuálně obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti  
i minulosti, vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí  
i z osobních zkušeností a prožitků. 

 typy vizuálně obrazných vyjádření - 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná 
malba, skulptura, plastika, komiks, 
fotografie, reklama; rozlišení, výběr a 
uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry. 

Přesahy 
D (8. ročník): Modernizace společnosti 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 

Přístupy k obrazovým vyjádřením 

výstupy učivo 
 Porovnává na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů. 

 Přístupy k obrazným vyjádřením - reflexe 
a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích 
činnostech. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Osobní postoj v komunikaci 

výstupy učivo 
 Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích, nalézá vhodnou 
formu pro jejich prezentaci. 

 Osobní postoj v komunikaci -jeho 
utváření a zdůvodňování, 

 komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření - veřejná prezentace, 

 proměny komunikačního obsahu - 
záměry tvorby a proměny obsahu. 
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Přesahy 

ZŽS (8. ročník): Rodina 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Vizuálně obrazné vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů, 

 uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků,  

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých výsledků. 

 Vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání - linie, tvary, 
objemy, světlo, barva, textura. 

Přesahy 
F (9. ročník): Světelné jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Sebepoznání a 
sebepojetí 

Uspořádání objektů 

výstupy učivo 
 Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie. 

 Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu, 

 vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty. 

Přesahy 
DN (9. ročník): Praktické práce 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice, Sebepoznání a sebepojetí. 

Uplatnění mimovizuálních podnětů 

výstupy učivo 
 užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích, 
k tvorbě, 

 užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a 

 Reflexe a vztahy zrakového vnímání  
k vnímání ostatními smysly (vědomé 
vnímání a uplatnění mimovizuálních 
podnětů při vlastní tvorbě). 
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digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace. 

Přesahy  
IVT (8. ročník) : Word - projekty  
IIVT (8. ročník) : PowerPoint 

Průřezová témata 
 

Smyslové účinky obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 

pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a 
hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Smyslové účinky obrazných vyjádření, 

 umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film, tiskoviny, televize, elektronická 
média,  

 reklama; výběr, kombinace a variace ve 
vlastní tvorbě. 

Přesahy 
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení 

Prostředky pro vyjádření 

výstupy učivo 
 Rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného a symbolického 
obsahu. 

 Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ  
i zkušenosti, 

 manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, 
Komunikace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Typy vizuálně obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti  
i minulosti, vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí  
i z osobních zkušeností a prožitků. 

 typy vizuálně obrazných vyjádření - 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná 
malba, skulptura, plastika, komiks, 
fotografie, reklama; rozlišení, výběr a 
uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry. 

Přesahy 
D (9. ročník): Moderní doba  
D (9. ročník) : Rozdělený svět 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 
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Přístupy k obrazovým vyjádřením 

výstupy učivo 
 Porovnává na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s 
vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů. 

 Přístupy k obrazným vyjádřením - reflexe 
a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích 
činnostech. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Osobní postoj v komunikaci 

výstupy učivo 
 Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích, nalézá vhodnou 
formu pro jejich prezentaci. 

 Osobní postoj v komunikaci -jeho 
utváření a zdůvodňování, 

 komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření - veřejná prezentace, 

 proměny komunikačního obsahu  

Přesahy 

ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova  
ZŽS (9. ročník): Rodina 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

 

5.8. ČLOVĚK  A ZDRAVÍ  

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

 

     Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je 
utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, 
kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je 
zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní 
výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou  
z priorit základního vzdělávání. 
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     Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví 
(poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat  
a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především  
k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl 
zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci 
se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných  
i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které 
vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou míru odpovědnosti za zdraví 
vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních hodnot,  
o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto 
zaměřuje v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech  
a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 
 
    Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti 
a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, 
aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. 
Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho 
všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na 
větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se 
zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k 
rozvoji i ochraně zdraví. Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v 
souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž 
je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti člověk a zdraví prolíná do 
ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. 

 

     Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s 
preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech 
jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem 
bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Žáci si upevňují 
hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti 
odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení  
v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a 
společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se  
na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince 
a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví 
je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem 
Osobnostní a sociální výchova. Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást 
komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje najedná straně k poznání 
vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních 
pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 
 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

335 

 

     Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a 
výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti  
a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb 
i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil  
a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro 
osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu 
a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku 
umocňuje. 
 
     Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového 
nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité 
je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 
pohybového učení -v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto 
se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která 
jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky 
nebojsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací 
jejich oslabení. 
 
     Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. 
(příp. II.) zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu 
povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím 
předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato nabídka vychází ze situace v 
moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v 
dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku 
intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických 
polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z 
četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak 
reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně 
oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit 
než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich 
zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá 
konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené 
pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu 
žáků. 
 

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

 

     Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
žáků tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, 
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 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. 
 
 

5.8.1. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

 

     Vyučovací předmět Zdravý životní styl má časovou dotaci jedné hodiny týdně v průběhu 
dvou ročníků druhého stupně. Možnou variantou je též jedna hodina jednou za čtrnáct dní 
v průběhu všech čtyř ročníků druhého stupně tak, aby byla splněna dvouhodinová dotace 
během celého druhého stupně. Výuka probíhá ve třídách s celým kolektivem žáků. 
 
     Zdravý životní styl je vyučovací předmět, jehož integrované pojetí vytváří prostor pro 
velmi široké formativní působení na dospívající žáky a přispívá tak k jejich osobnostnímu  
a sociálnímu rozvoji. 
     Nejdůležitějšími obsahovými prvky předmětu jsou zdraví, rodina a celková primární 
prevence patologických jevů v rozsahu daném aktuálním stavem na naší škole  
a ve společnosti jako předpoklad utváření aktivního zdraví každého jedince a jeho sociálních 
vztahů. 
 
     Předmět Zdravý životní styl sleduje aspekt zdravotně preventivní s konkrétními návody 
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na každodenní péči. Umožňuje učiteli navazovat potřebný kontakt se žáky, vnést do školy 
více vzájemného lidského pochopení, přispět k přiblížení školy a rodiny, vypěstovat  
pro život nezbytné dovednosti, návyky a životní postoje. Výuka postupně dle věku  
a sociálního rozvoje žáků směřuje k tomu, aby: 

 si žáci uvědomovali základní problémy a potřeby v oblasti zdraví, zdravého životního 
stylu, rodinného života, rodičovství, osobního bezpečí a uměli zaujímat vlastní 
postoje k uplatňování zdravého způsobu života, 

 si osvojili a postupně kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v 
situacích souvisejících s aktivním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a 
rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen odpovědným přístupem 
ke zdraví a založení vlastní rodiny, 

 se bezpečně orientovali v konfliktních a krizových situacích souvisejících se zdravím, 
mezilidskými vztahy a osobním bezpečím, dovedli je rozpoznávat, uměli na ně 
adekvátně reagovat a přijímat odpovědnost za bezpečí své i druhých, 

 znali dostupné informační prameny týkající se problematiky zdravého způsobu 
života, ekologických a klimatických vlivů na zdraví a uměli využívat získaných 
poznatků k ochraně a upevňování svého zdraví, 

 dovedli se orientovat v krizových situacích - zneužívání návykových látek, osobní 
bezpečí- uměli je rozpoznávat, předcházet jim, zaujímat žádoucí postoje a volit 
správná rozhodnutí ve prospěch svého zdraví. 
 

Kompetence k učení 
 klade důraz na pozitivní motivaci žáka, 
 používá dostupné učební pomůcky (učebnice, metodické lístky, pracovní texty, 

audio- vizuální pomůcky), 
 vede žáka k orientaci v daném problému, k vytvoření vlastních názorů a postojů. 

 
Kompetence k řešení problémů 

 předkládá žákovi náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů, 
 předkládá modelové situace a vede žáka k optimálnímu řešení, 
 učí žáka kriticky posuzovat a srovnávat dané skutečnosti. 

 
 
Kompetence komunikativní 

 učí žáka pohotově reagovat v běžných komunikačních situacích, diskutovat  
o daném problému, obhajovat svůj názor, akceptovat názory druhých, 

 učí ho využívat všech dostupných informačních a komunikačních technologií  
pro komunikaci s okolím. 

 
Kompetence sociální a personální 

 vede žáka k uvědomění si jedinečnosti každého člena lidské společnosti, 
 vede žáka k dodržování pravidel práce ve skupině, 
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 vnáší přátelskou atmosféru důvěry do výuky, 
 posiluje sebedůvěru žáka. 

 
Kompetence občanské 

 vede žáka k odpovědnosti za své chování, 
 respektuje věkové, intelektové, sociální i etické zvláštnosti žáka, 
 směřuje žáka k ochraně kulturního dědictví a přírodního bohatství naší země. 

 
Kompetence pracovní 

 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost, 
 vede žáka k soustavnosti, pracovnímu úsilí, pečlivosti. 

 
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník      6 7 8 9 

Dotace      1 1   

Typ 
předmětu 

     povinný povinný   

 

 

6. ROČNÍK, DOTACE 1 (POPŘÍPADĚ 1/2 HODINA) TÝDNĚ,  

POVINNÝ (2 HODINY V PRŮBĚHU DRUHÉHO STUPNĚ) 

 

Rodina a širší sociální prostředí 

výstupy učivo 
Rodina 

 Vytváří podmínky k vzájemnému soužití 
dětí, rodičů a prarodičů v rodině, 

 toleruje různé názory, postoje, 
informace, 

 toleruje vyjadřovací schopnosti u různých 
lidí /koktavost, neslyšící ap./, 

 naslouchá druhému člověku - sluchem, 
zrakem, srdcem, 

 neponižuje, nezesměšňuje, 

Rodina 

 Vytváření podmínek k vzájemnému 
soužití dětí, rodičů a prarodičů 
 v rodině Toleruje různé názory, postoje, 
informace 

 tolerance vyjadřovacích schopností  
u různých lidí, /koktavost, neslyšící ap./ 

 naslouchání druhému člověku - sluchem, 
zrakem, srdcem, 

 přístupy k ostatním lidem a k hodnotám. 
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 odmítá nátlak, agresi a nevhodné 
přístupy k životním hodnotám, 

 odmítá nedodržování zdravého životního 
stylu a hledá souvislosti s možným 
vznikem nemoci. 

Přesahy 
Aj (6. ročník) : Unit 2 - Animals  
D (6. ročník): Člověk a dějiny 
PČ (6. ročník): Ošetřování pokojových rostlin 
PČ (6. ročník): Práce se dřevem 
DN (6. ročník): Praktické ruční práce Rj V (6. ročník) : základní vztahy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské 
vztahy, Komunikace 

Osobní bezpečí a péče o zdraví 

výstupy učivo 
 Umí vyjádřit své postoje ke krizovým 

situacím /povodně, šikana, havárie/ 
 spolupracuje při odhalování šikany, 
 rozvíjí sociální dovednosti / podporu, 

pomoc druhým, empatii, spolupráci a 
toleranci/, 

 zhodnotí nezastupitelné místo 
pohybových aktivit ve svém životě, 

 uvědomuje si své slabiny v rozvíjení 
ducha a těla. 

 Způsoby chování v krizových situacích, 

 dětská krizová centra, 

 nácvik komunikace s linkou důvěry ap., 

 intimní hygiena, 

 odívání, 

 režim dne /psychická závislost na 
počítačích/. 

Přesahy 
Aj (6. ročník) : Unit 3 - Doctor, doctor  
INF (6. ročník): Projekty 
OEV (6. ročník): Úvod do lidských práv 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí, Mezilidské vztahy 

Zdravá výživa 

výstupy učivo 
 Reklamu vnímá tak, že může mít kladný 

nebo škodlivý vliv, 
 dokáže vybrat správné poživatiny 

prospěšné lidskému organismu, 
 zdůvodní důležitost vitamínů, minerálů 

pro zdraví člověka, 
 vcítí se do pocitů strádajícího člověka, 
 uvědomuje si své přednosti a slabiny ve 

způsobu stravování a vše dělá pro své 
zdraví. 

 Vliv výživy na zdravotní stav Výživová 
hodnota potravy, 

 sestavování jídelníčku a jeho hodnocení, 

 recept na přípravu jednoduchého 
pohoštění ze studené kuchyně. 

Přesahy 
P (6. ročník): biologie rostlin 
P (6. ročník): biologie živočichů  
DN (6. ročník) : Vaření 
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DN (6. ročník) : Aktivity v domácnosti 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

Sexuální výchova 

výstupy učivo 
 Pochopí odlišnosti mezi dospíváním 

chlapců a dívek, 
 umí jednat s vrstevníky opačného pohlaví 

/učí se to/, s rodiči, prarodiči, 
 toleruje odlišné názory, 
 snaží se vžít do postojů rodičů a jiných 

dospělých lidí. 

 Proměny člověka v období dospívání, 

 vztahy mezi chlapci a děvčaty, 

 sexuální zneužívání. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Literární výchova, 
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí 

Prevence zneužívání návykových látek 

výstupy učivo 
 Umí zdůraznit negativa drogových 

závislostí, 
 hledá možná řešení a zdůvodnění, 
 ví o škodlivosti pro člověka, 
 umí odmítnout drogu a ví, proč je 

nebezpečné vůbec začít, 
 uvědomuje si škodlivost reklamy na 

prodej tabákových a alkoholických 
výrobků. 

 Pozitivní životní cíle, 

 alkoholismus a kouření, 

 reklama, 

 nácvik způsobu odmítání. 

Přesahy 

D (6. ročník): Člověk a dějiny  
P (6. ročník): biologie hub 
P (6. ročník): biologie živočichů 
TV (6. ročník) : Pohyb a zdraví 
TV (6. ročník): Oslabení podpůrně pohybového systému  
TV (6. ročník): Oslabení vnitřních orgánů 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 
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7. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA (POPŘÍPADĚ 1/2 HODINA) TÝDNĚ,  

POVINNÝ (2 HODINY V PRŮBĚHU DRUHÉHO STUPNĚ 

 

Rodina a širší sociální prostředí 

výstupy učivo 
 Zvládá správnou komunikaci mezi 

rodiči a jím, 
 dodržuje pravidla, vytváří rodinnou 

pohodu, 
 zaujme stanovisko k nevhodným 

postojům lidí, 
 získá představu o finančním zabezpečení 

rodiny. 

 Práva a povinnosti rodiny, 

 rodina a domov, 

 komunikace v rodině, 

 rodina a bydlení, 

 stolování, 

 ekonomika domácnosti. 

Přesahy 
AJ (7. ročník) : Project 3 - Unit l  
OEV (7. ročník): Život mezi lidmi  
Z (7. ročník): zeměpis světadílů  

RJ V (7. ročník) : základní vztahy  
NJ V (7. ročník) : konverzace 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské 
vztahy, Komunikace 

Zdraví 

výstupy učivo 
 Chová se vhodně k postiženým lidem, 
 má etický vztah k nemocným a zdravotně 

postiženým, 
 je odpovědný za zdraví vlastní a 

ostatních, 
 hledá kompromis proměny životního 

stylu v důsledku civilizace. 
 charakterizuje zdravý životní styl a 

aplikuje jeho zásady v režimu školy. 

 Člověk ve zdraví a nemoci, 

 klíče ke zdraví, 

 infekční choroby. 

Přesahy 
OEV (7. ročník): Lidská práva 
TV (7. ročník) : Pohyb a zdraví 
RJ V (7. ročník) : základní vztahy  
NJ V (7. ročník) : konverzace 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Zdravá výživa 

výstupy učivo 
 Zaujme stanovisko k různým názorům  Zdravá výživa  

 alternativní výživa, 
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na výživové hodnoty potravy a zdravou 
výživu, 

 vyvaruje se svým stravováním poruch 
výživy /anorexie, bulimie/, 

 toleruje stravování různých národů. 

 abeceda zdravé výživy. 

Přesahy 
P (7. ročník): biologie živočichů  
P (7. ročník): biologie rostlin 
PČ (7. ročník): Pěstování některých rostlin 
PČ (7. ročník) : Léčivé rostliny  
PČ (7. ročník): Chovatelství  
DN (7. ročník) : Vaření 
DN (7. ročník) : Aktivity v domácnosti 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Osobní bezpečí 

výstupy učivo 
 Rozeznává fyzické, ale i psychické násilí, 

včetně sexuálního zneužívání, 
 odmítá způsob chování, který poškozuje 

zdraví nebo život jedince, 
 způsoby první pomoci. 

 Nebezpečné situace. 

Přesahy 
NJ (7. ročník): témata, komunikace  
OEV (7. ročník): Lidská práva 
OEV (7. ročník): Ochrana obyvatel za mimořádných událostí 
VV (7. ročník): zaujímání osobního postoje 
TV (7. ročník) : Pohyb a zdraví 
FRJ V (7. ročník) : základní vztahy 
IIVT (7. ročník) : Zdroje informací 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Poznávání lidí 

Sexuální výchova 

výstupy učivo 
 Zaujme správný názor - v oblasti 

tělesné krásy, v oblasti psychických změn, 
 pozná sám sebe a hledá cestu  

k druhým lidem, 
 hledá kompromis ve vztazích  

s dospělými a k vyjadřování se ke 
vztahům mezi dospívajícími a 
dospělými. 

 Lidský život v proměnách času, 

 odlišnosti mají svůj význam, 

 pohlavní orgány, 

 stáváme se mužem a ženou , 

 rozmnožování. 

Přesahy 
P (7. ročník): biologie živočichů  
Z (7. ročník): zeměpis světadílů  
IVT (7. ročník): Zdroje informací  
RJ V (7. ročník) : základní vztahy  
NJ V (7. ročník) : konverzace 
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Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Mezilidské vztahy 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy 

Prevence zneužívání návykových látek 

výstupy učivo 
 Odmítá propagaci návykových látek, 
 hledá kompromis ve vztazích a zaujímá 

stanovisko k nevhodným postojům lidí, 
včetně proměny životního stylu v 
důsledku civilizace, 

 chápe pocity drogově závislých, snaží se 
jim pomoci. 

 Drogy, 

 nejčastěji užívané drogy a jejich účinky, 

 doping. 

Přesahy 

P (7. ročník): biologie živočichů  
Z (7. ročník): zeměpis světadílů 
VV (7. ročník): zaujímání osobního postoje 
IVT (7. ročník): Zdroje informací 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Seberegulace a sebeorganizace 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA (POPŘÍPADĚ 1/2 HODINA) TÝDNĚ,  

POVINNÝ (2 HODINY V PRŮBĚHU DRUHÉHO STUPNĚ) 

 

Rodina  

výstupy učivo 
 Hledá kompromis ve vztazích a dokáže 

řešit různé konflikty  
v partnerství, manželství i rodičovství, 

 pozná sám sebe a potřeby druhých lidí, 
 zamyslí se nad možným ideálem partnera 

a možným přechodem do manželství a 
rodičovství, 

 respektuje multikulturní zvláštnosti při 
výběru partnera. 

 Faktory ovlivňující stabilitu rodiny, 

 hledání toho pravého partnera, 

 manželství. 

Přesahy 
Z (8. ročník): sídelní, společenské, hospodářské poměry světa  
KCJ (8. ročník) : Anglický jazyk 
KCJ (8. ročník) : Německý jazyk  
IVT (8. ročník) : Word – projekty 
NJ V (8. ročník) : konverzace 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy 
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Člověk ve zdraví a nemoci 

výstupy učivo 
 Vyvodí příčiny vzniku různých 

onemocnění a provádí prevenci jejich 
vzniku, 

 řeší situace vzniklé ošetřováním 
nemocného, 

 správně uplatňuje dietní stravování a 
podávání léků v nemoci, 

 zaujme pozitivní postoj k nemocnému 
člověku /pomoc a podpora v nemoci/ Ve 
vztahu k nemocnému je tolerantní a 
chová se empaticky, 

 zaujme postoj k lidem smrtelně 
nemocným, 

 pozná své možnosti v přispívání 
k udržení zdraví a prevenci chorob, 

 charakterizuje zdravý životní styl a 
aplikuje jeho zásady v režimu školy. 

 Nemoci, 

 péče o nemocné, 

 stravování nemocných, podávání léků, 

 prevence - léčení přírodními prostředky, 

 civilizační choroby. 

Přesahy 
CH (8. ročník): Voda. vzduch 
Z (8. ročník): globální problémy světa  
TV (8. ročník) : Pohyb a zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy 

Zdravá výživa 

výstupy učivo 
 Vyjadřuje své pocity spojené s 

nezbytností zdravé výživy, 
 respektuje potřeby druhých lidí při volbě 

určitého způsobu stravování, včetně 
způsobů alternativní výživy, 

 chápe lidi s obezitou, podvýživou, 
uvědomuje si jejich pocity, 

 učí se poznávat nevhodnou reklamu. 

 Zdravá výživa, 

 vliv výživy a způsobu stravování na zdraví 
člověka, 

 nežádoucí způsoby výživy, 

 alternativní strava, 

 reklama a hygiena potravin. 

Přesahy 
M (8. ročník): Statistika  
CH (8. ročník): Složení látek  
P (8. ročník): biologie člověka  
Z (8. ročník): životní prostředí  
TV (8. ročník) : Pohyb a zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality 

Prevence zneužívání návykových látek 

výstupy učivo 
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 Použije přesvědčivou argumentaci  
k odmítnutí drogy, 

 hledá možnosti pomoci lidem  
s drogovou závislostí, 

 řeší různé situace vzniklé z důvodu 
závislosti u jiných lidí a dokáže nabídnout 
způsoby pomoci. 

 Drogy kolem nás, 

 závislost a její nebezpečí , 

 jak se ubránit. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova  
NJ (8. ročník): témata, komunikace 
M (8. ročník): Statistika 
D (8. ročník): Modernizace společnosti  
OEV (8. ročník): Psychické procesy a stavy  
CH (8. ročník): Složení látek 
VV (8. ročník): typy vizuálně obrazných vyjádření 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika 

Osobní bezpečí 

výstupy učivo 
 Vyjádří své pocity při narušení osobního 

bezpečí jedince či skupiny, 
 řeší různé situace vzniklé z důvodu 

agresivity a násilí či mimořádné situace, 
 odmítá domácí násilí, šikanu, či jiné 

agresivní chování, 
 poskytne první pomoc. 

 Agresivita, 

 nebezpečí kolem nás, 

 bezpečí x nebezpečí. 

Přesahy 
NJ (8. ročník): témata, komunikace 
OEV (8. ročník): Psychické procesy a stavy  
F (8. ročník): Počasí kolem nás 
CH (8. ročník): Úvod do studia chemie 
HV (8. ročník): hudební pohybové činnosti  
FRJ V (8. ročník) : základní vztahy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Poznávání lidí 

Lidská sexualita 

výstupy učivo 
 Pozná sám sebe a potřeby druhých lidí a 

respektuje je v oblasti lidské sexuality, 
 je kompromisní k jiné sexuální orientaci 

lidí, 
 má negativní vztah ke konzumnímu sexu, 

sexuálním deviacím, 
 interupce není pro něj řešením 

těhotenství. 

 Láska, 

 odlišnosti v lásce, 

 co k lásce patří a co ne, 

 plánované rodičovství. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 
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ČJ (8. ročník): Literární výchova  
NJ (8. ročník): témata, komunikace 
NJ (8. ročník): básně, písně, časopis  
M (8. ročník): Statistika 
D (8. ročník): Modernizace společnosti 
P (8. ročník): biologie živočichů - savci  
P (8. ročník): biologie člověka 
HV (8. ročník): hudební pohybové činnosti 
VV (8. ročník) : smyslové účinky obrazných vyjádření  
FRJ V (8. ročník) : základní vztahy 
VT (8. ročník) : smyslové účinky obrazných vyjádření  
KCJ (8. ročník) : Německý jazyk 
KCJ (8. ročník) : Anglický jazyk 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA Lidské vztahy 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA (POPŘÍPADĚ ½ HODINA) TÝDNĚ, POVINNÝ (2 HODINY 

V PRŮBĚHU DRUHÉHO STUPNĚ) 

 

Rodina  

výstupy učivo 
 Chápe správnou funkci současné rodiny,  
 umí vyjmenovat vlivy narušující stabilitu 

rodiny, příčiny rozpadu rodin, a tak je 
schopen předcházet konfliktům ve svém 
vlastním rodinném životě, 

 dokáže odhalit tajemství výchovných 
postupů otce a matky na rozboru postojů 
vlastních rodičů a ve srovnání s ostatními 
vyvozuje nejideálnější přístup k výchově 
vlastních dětí. 

 Rodina a její význam v současnosti, 

 rodinné krize, 

 problémy současné rodiny., 

 rodičovské předpoklady. 

Přesahy 
OEV (9. ročník) : Životní perspektivy  
OEV (9. ročník) : Rodina a zákony  
ZŽS (9. ročník): Sexuální výchova  
ZŽS (9. ročník): Péče o duševní zdraví 
ZŽS (9. ročník): Rodina  
DN (9. ročník) : Aktivity v domácnosti  
DN (9. ročník): Praktické práce 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy 

Péče o duševní zdraví 

výstupy učivo 
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 Stanoví neoddělitelnost a závislost 
duševního zdraví na fyzickém a obráceně, 

 rozezná cesty vedoucí k pocitům 
vnitřního míru a duševní rovnováhy, 

 je schopen se chránit před nemocemi, 
úrazy, být odolný i lidské zášti, zlobě, 
hledat sílu v sobě samém, vážit si sebe i 
druhých, 

 rozliší důležité zásady zdravého životního 
stylu od zatěžujících, život 
znehodnocujících návyků, 

 dokáže zhodnotit důležitost sportu a 
preventivních lékařských prohlídek. 

 Péče o duševní zdraví, 

 hygienou ke zdraví člověka, 

 plán prevence civilizačních chorob, 

 Pohybem k tělesnému i duševnímu 
zdraví, 

 preventivní lékařské prohlídky. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Literární výchova  
OEV (9. ročník) : Životní perspektivy  
OEV (9. ročník): Globální svět 
OEV (9. ročník) : Rodina a zákony 
OEV (9. ročník): Pracovní poměr a volba povolání 
OEV (9. ročník) : Právní ochrana  
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy 

Zdravá výživa 

výstupy učivo 
 Zdůvodní význam zdravé výživy v péči 

své vlastní zdraví, 
 sestaví zdraví jídelníček při zohlednění 

všech věkových skupin od kojeneckého 
věku až po stáří a stav nemoci. 

 Význam zdravé výživy pro aktivní život, 

 výživa dětí, 

 výživa a zdravotní stav člověka, 

 alternativní způsoby výživy, 

 poruchy v přijímání potravy. 

Přesahy 
CH (9. ročník): Chemie v životě člověka  
DN (9. ročník) : Vaření 
DN (9. ročník) : Aktivity v domácnosti 

Průřezová témata 
 

Prevence zneužívání návykových látek 

výstupy učivo 
 Dokáže rozpoznat v životních situacích 

důvody vedoucí k závislosti, 
 ověří si hranice svých vlastních 

schopností, 
 v prevenci zneužívání návykových látek 

posoudí vliv reklamy,  
 kriticky vytřídí informace sdělovacích 

prostředků, 

 Společenská nebezpečnost, 
 důvody vzniku závislostí, 
 drogy aneb Jak se nestat závislým, 
 kdo nám může pomoci od závislosti, 
 drogy a sport, 
 jak jednat s lidmi závislými na drogách. 
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 rozezná pojmy primární, sekundární a 
terciální prevence, 

 nachází cesty k řešení problémů bez drog 
a doloží vlastním chováním a jednáním, 

 posoudí význam rodičovské pomoci, 
učitelovy snahy, bezprahových zařízení, 
krizových center, léčeben atd. 

Přesahy 
OEV (9. ročník) : Životní perspektivy  
OEV (9. ročník) : Právní ochrana 
CH (9. ročník): Chemie v životě člověka  
CH (9. ročník) : Přírodní sloučeniny 
P (8. ročník): biologie člověka 
VV (8. ročník): přístupy k obrazným vyjádřením  
VV (8. ročník) : osobní postoj v komunikaci 
TV (8. ročník) : Pohyb a zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika 

Osobní bezpečí 

výstupy učivo 
 Rozezná, co vše se skrývá pod pojmem 

násilí, 
 doloží konkrétními příklady agresivity, 

šikany jako důsledek porušování 
základních lidských práv, 

 vymezí a rozliší formy domácího násilí od 
sexuálního, fyzického, psychického, 
sociálního až po ekonomické, 

 má přehled o státních institucích, které 
jsou schopny pomoci, 

 rozpozná klady a zápory part na 
dospívající jedince, projevy vandalismu, 
kriminalitu, zvyšující se brutalitu, snižující 
se věkovou hranici pachatelů, zvyšující se 
agresivity sportovních fanoušků, 

 stanoví priority ochrany vlastního zdraví – 
osobní bezpečnost, prevenci přenosu 
nákaz včetně pohlavních nemocí, 
ovládání stresů, hledání náplně svého 
volného 
času, 

 sestaví hodnotový žebříček a vněm 
rozpozná nezastupitelnou roli 
partnerských vztahů a sexuality 

 objasní pojem bezpečný sex a doloží 
způsoby, jak zabránit nechtěnému 
těhotenství, jak se chránit před sexuálně 
přenosnými nemocemi, 

 sám se připravuje na stav dospělosti, 
partnerství, plánované rodičovství, 

 Lidská společnost a násilí, 

 co s chuligány, vandaly a zloději, 

 osobní bezpečí a životní prostředí, 

 bezpečnost silničního provozu, 

 poskytování první pomoci. 
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 posoudí neblahý vliv prostituce, 
pornografie a sexuální deviace jako 
škodlivý projev sexuality, 

 uvědomí si nezastupitelnou roli matky a 
otce při početí nového života a význam 
péče o nastávající matku. 

Přesahy 
OEV (8. ročník): Člověk v sociálních vztazích  
OEV (9. ročník): Globální svět 
OEV (9. ročník) : Právní ochrana  
OEV (9. ročník): Občan a právo  
P (8. ročník): biologie člověka  
P (9. ročník): ekologie 
TV (9. ročník) : Pohyb a zdraví 
VT (9. ročník) : osobní postoj v komunikaci 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Poznávání lidí 
 

Sexuální výchova 

výstupy učivo 
 Sestaví hodnotový žebříček a vněm 

rozpozná nezastupitelnou roli 
partnerských vztahů a sexuality, 

 objasní pojem bezpečný sex a doloží 
způsoby, jak zabránit nechtěnému 
těhotenství, jak se chránit před sexuálně 
přenosnými nemocemi, 

 sám se připravuje na stav dospělosti, 
partnerství, plánované rodičovství, 

 posoudí neblahý vliv prostituce, 
pornografie a sexuální deviace jako 
škodlivý projev sexuality, 

 uvědomí si nezastupitelnou roli matky a 
otce při početí nového života a význam 
péče o nastávající matku. 

  

 Partnerské vztahy, 

 plánované rodičovství, 

 prostituce,  

 pornografie, 

 těhotenství, porod, péče o dítě. 

Přesahy 
OEV (7. ročník): Život mezi lidmi  
OEV (7. ročník): Lidská práva 
OEV (9. ročník) : Rodina a zákony  
OEV (9. ročník) : Životní perspektivy 
P (8. ročník): biologie člověka 
 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA Lidské vztahy 
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5.8.2. TĚLESNÁ VÝCHOVA  

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA NA 1. 

STUPNI 

 
     Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti člověk a zdraví. Je 
členěn do čtyř oblastí sportovní hry, gymnastika, atletika, rytmická a kondiční gymnastika. 
Vede žáky k spontánnímu pohybu, k tělesné zdatnosti, duševní a sociální pohodě. Tělesná 
výchova je na prvním stupni realizována v 1. - 5. ročníku s celkovou časovou dotací 10 hodin 
týdně (v každém ročníku 2 hodiny týdně). Výuka probíhá v tělocvičně, na školním hřišti, v 
přírodě, v plaveckém bazénu. Některé třídy absolvují bruslařský výcvik na zimním stadionu. 
Volitelnou součástí jsou pobyty ve škole v přírodě a sportovní soustředění. V 1. a 2. ročníku 
je dána možnost rozšíření TV v jedné z paralelních tříd o 1 hodinu nepovinné TV navíc. 
V těchto třídách je rozšířena výuka o míčové hry (základy minibasketbalu), základy bruslení, 
základy tenisu a další pohybové aktivity. 
 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Kompetence k učení 
 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví, 
 učíme žáky organizovat činnosti a dovednosti, 
 seznamujeme žáky s cílem výuky - pozitivně motivujeme, 
 jdeme příkladem. 

 
Kompetence k řešení problémů 

 Učíme žáky nebát se problémů a dokázat s nimi pracovat, 
 podporujeme různá kreativní řešení problémů, 
 podporujeme tvořivost a originalitu, 
 hledáme různé přijatelné způsoby řešení problémů, 
 jdeme příkladem. 

 
Kompetence komunikativní 

 Netolerujeme hrubé a agresivní chování, 
 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání okolí, 
 vedeme žáky ke spolupráci, 
 podporujeme a upřednostňujeme komunikativní řešení problémů, 
 vedeme žáky ke kladné prezentaci svoji osoby a školy, 
 vyžadujeme dodržování pravidel stanovených školním řádem, 
 vedeme žáky k jednání v duchu "fair play", 
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 jdeme příkladem. 
 
Kompetence sociální a personální 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
 podporujeme vzájemnou inspiraci, 
 učíme žáky pracovat v týmech, 
 jdeme příkladem, 
 netolerujeme projevy rasismu. 

 
Kompetence občanské 

 Upevňujeme v žácích zodpovědnost za svůj život a své zdraví, 
 vedeme k zodpovědnosti za životní prostředí, 
 vedeme k aktivní ochraně prostředí a zdraví žáků, 
 netolerujeme agresivitu, drogy, šikanu, a ostatní patologické projevy chování, 
 netolerujeme projevy rasizmu, nacionalismu a jiných jevů, 
 vedeme žáky k dodržování smluvených pravidel, 
 jdeme příkladem.  

 
Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, 
 vytváříme podnětné pracovní prostředí, 
 učíme žáky chránit své zdraví, 
 učíme žáky dodržovat organizační hygienické a bezpečnostní zásady, 
 motivujeme žáky k dalším sportovním činnostem, 
 jdeme příkladem, 
 vedeme žáky k provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní nebo jiné 

pohybové činnosti v různém prostředí. 
 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA NA 2. 

STUPNI 

 
     Předmět tělesná výchova se vyučuj e jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku  
2 hodiny týdně.  
 
     Vzdělávání je zaměřeno na: 

 regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole rozvoj 
pohybových dovedností a kultivaci pohybu poznávání zdraví jako nejdůležitější 
životní hodnoty, 

 rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování 
dovedností jim předcházet nebo je řešit. 

 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

352 

 

 
     Předmětem prolínají průřezová témata: 

 VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování 
 OSV - obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti 

poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích 
 MKV - schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,. . . . 
 EV - vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví 

ostatních lidí MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v 
realizačním týmu 

 
 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 

 

Kompetence k učení  
Žáci: 

 poznávají smysl a cíl svých aktivit, 
 plánují, organizují a řídí vlastní činnost, 
 užívají osvojené názvosloví  na  úrovni  cvičence,  rozhodčího,  diváka,  čtenáře, 

uživatele internetu, 
 různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole. 

 Učitel: 
 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, 
 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu, 
 dodává žákům sebedůvěru, 
 sleduje pokrok všech žáků. 

 
Kompetence k řešení problémů  
Žáci: 

 vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů, 
 vyhledávají informace vhodné k řešení problémů, 
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit, 
 uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých 

činů zhodnotí, 
 jsou schopni obhájit svá rozhodnutí. 

Učitel: 
 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení, 
 vede žáky ke správným způsobům řešení problémů. 

 
 
Kompetence komunikativní  
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Žáci: 
 komunikují na odpovídající úrovni, 
 osvojí si kultivovaný ústní projev, 
 účinně se zapojují do diskuze. 

Učitel: 
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, 
 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, 
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat. 

 
Kompetence sociální a personální  
Žáci: 

 spolupracují ve skupině, 
 podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu, 
 v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají, 
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která  podporuje sebedůvěru  

a samostatný rozvoj. 
Učitel: 

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch, 
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, 
 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, 
 požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy. 

 
Kompetence občanské  
Žáci: 

 respektují názory ostatních, 
 formují si volní a charakterové rysy, 
 zodpovědně se rozhodují podle dané situace, 
 aktivně se zapojují do sportovních aktivit, 
 rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví, 
 rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, 

divák,..). 
 Učitel: 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, 
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, 
 umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky. 

 
 
Kompetence pracovní 
 Žáci: 

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce, 
 spoluorganizují svůj pohybový režim, 
 využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi, 
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 ovládají  základní postupy první pomoci. 
Učitel: 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, 
 vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti. 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Typ 
předmětu 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 

 

 

1. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Sportovní hry 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

sportovních hrách a za pomoci učitele je 
dodržuje, 

 zvládá základní pojmy používané náčiní, 
osvojené dovednosti, části hřiště a 
nejznámější sportovní  hry jako je 
vybíjená apod., 

 zvládá základní způsoby házení a chytání 
míče odpovídající velikosti a hmotnosti, 

 uplatňuje základní znalosti sportovních 
her v praxi. 

 žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu  v krajině,  

 uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech (přiměřeně 
k věku) 
 

 Základní pojmy spojené s osvojovanými 
činnostmi, náčiním, 
oblečením pro sportovní hry a částmi 
sportovního hřiště, 

 základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách, 

 vlastní nácvik, 

 držení míče jednoruč a obouruč, 

 manipulace s míčem odpovídající velikosti 
a hmotnosti (na místě i v pohybu, 
vyvolenou i opačnou rukou), 

 základní přihrávky rukou (vyvolenou i 
opačnou), 

 základní sportovní hry - vybíjená (se 
zjednodušenými pravidly, na malém 
hřišti), 

 úpoly - přetahy a přetlaky, 

 průpravná, kondiční, koordinační, 
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, 
tvořivá a jiná cvičení, 

 základní plavecký výcvik, 

 pohyb v přírodě. 
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 Nácvik rychlého opuštění budovy. 

Přesahy 
PRV (1. ročník): člověk a jeho zdraví  
TV (1. ročník): sportovní hry 
TV (1. ročník): atletika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. Hodnoty postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah k životnímu prostředí 

Gymnastika 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci 
učitele je dodržuje, 

 dovede se samostatně převléct do 
cvičebního úboru, 

 reaguje na základní pokyny a gesta 
učitele, 

 zvládá alespoň pasivně základní pojmy 
osvojených cviků, 

 zvládá základní gymnastické držení těla, 
 zvládá se soustředit na cvičení, 
 uvědomuje si, že při zpevnění těla se 

provádějí gymnastická cvičení snáze, 
 zvládá kotoul vpřed, 
 zvládá základy gymnastického odraz, 
 zvládá základy chůze na lavičce s 

dopomocí učitele, 
 zvládá základy šplhu s dopomocí učitele. 

 Základní pojmy, 

 základní bezpečnostní pravidla při 
gymnastickém cvičení, 

 základní cvičební polohy, postoje, pohyby 
paží, nohou, trupu 

 názvy používaného náčiní a nářadí, 

 vhodné oblečení pro gymnastiku, 

 gymnastické držení těla, 

 soustředění na cvičení, 
akrobacie 

 průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 
vpřed, 

 kotoul vpřed, 

 lavička (kladinka) - chůze s dopomocí 
(různé obměny), 

 šplh na tyči, 

 průpravná cvičení pro nácvik přírazu 
obounož, 

 šplh do výšky maximálně 2 metrů 
s dopomocí. 

Přesahy 
PRV (1. ročník): člověk a jeho zdraví 
HV (1. ročník) : Hudebně pohybové činnosti  
TV (1. ročník): gymnastika 
TV (1. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Atletika 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických činnostech, za pomoci učitele 
je dodržuje, 

 dovede se samostatně převléct do 
cvičebního úboru, 

 Základní pojmy týkající se běhů, skoků a 
hodů,  

 názvy částí atletického hřiště, 

 základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, 

 zjednodušené startovní povely a signály, 
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 reaguje na základní pokyny, signály a 
gesta učitele, 

 zvládá základní pojmy související s 
během, skokem do dálky a hodem, 

 předvede nízký a polovysoký start, 
 zvládá základní techniku běhu, skoku do 

dálky a hodu míčkem. 

 vhodné oblečení pro atletické činnosti, 
běh 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
běžecké rychlosti a vytrvalosti 

 základy nízkého a polovysokého startu 

 rychlý běh na 20 až 40 m, 

 motivovaný běh v terénu až do 10 minut 
(běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle 
úrovně žáků), 

Skok  

 průpravná cvičení, 

 odraz z místa, 

 skok do dálky z místa, 
hod  

 průpravná cvičení, 

 hod do dálky z místa. 

Přesahy 
PRV (1. ročník): člověk a jeho zdraví  
TV (1. ročník): atletika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Mezilidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Rytmická a kondiční gymnastika 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických činnostech a rytmizaci, za 
pomoci učitele je dodržuje, 

 dovede se samostatně převléct do 
cvičebního úboru, 

 reaguje na základní pokyny a gesta 
učitele, 

 zvládá základní estetické držení těla 
(snaží se o to), 

 zvládá základní estetický pohyb těla a 
jeho částí (chůzi, běh, poskoky, obraty, 
atd.). 

 Základní pojmy, 

 zásady bezpečnosti při gymnastických 
činnostech a rytmizaci, 

 vhodné oblečení a obutí pro 
gymnastickou činnost, rytmizaci, 

 základní estetický pohyb těla a jeho částí 
(chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby 
různých částí těla), 

 rytmizovaný pohyb, 

 nápodoba pohybem, 

 tvořivé vyjádření rytmu pohybem. 

Přesahy 

PRV (1. ročník): člověk a jeho zdraví 
HV (1. ročník) : Hudebně pohybové činnosti   
TV (1. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika  
PČ (1. ročník) : Lidové zvyky a řemesla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
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2. ROČNÍK, DOTACE 2+1 HODINY, POVINNÝ 

 

Sportovní hry 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

sportovních hrách a za pomoci učitele je 
dodržuje, 

 dovede se samostatně převléct do 
cvičebního úboru, 

 reaguje na základní pokyny, signály a 
gesta učitele, 

 zvládá základní pojmy související s 
během, skokem do dálky a hodem, 

 zvládá základní techniku nízkého a 
polovysokého startu, 
zvládá základní techniku běhu, skoku do 
dálky z místa, hodu míčkem z místa a za 
chůze. 

 uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech (přiměřeně 
k věku) 
 

 Základní pojmy spojené s osvojovanými 
činnostmi, náčiním, 
oblečením pro sportovní hry a částmi 
sportovního hřiště, 

 základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách, 

 vlastní nácvik, 

 držení míče jednoruč a obouruč, 

 manipulace s míčem odpovídající velikosti 
a hmotnosti (na místě i v pohybu, 
vyvolenou i opačnou rukou), 

 základní přihrávky rukou (vyvolenou i 
opačnou), 

 základní sportovní hry - vybíjená (se 
zjednodušenými pravidly, na malém 
hřišti), 

 úpoly - přetahy a přetlaky, 

 průpravná, kondiční, koordinační, 
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, 
tvořivá a jiná cvičení, 

 základní plavecký výcvik, 

 turistika a pobyt v přírodě. 

 Nácvik rychlého opuštění budovy. 

Přesahy 
PRV (2. ročník): člověk a jeho zdraví  
TV (2. ročník): sportovní hry 
TV (2. ročník): atletika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. Hodnoty postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah k životnímu prostředí 

Gymnastika 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci 
učitele je dodržuje, 

 dovede se samostatně převléct do 
cvičebního úboru, 

 reaguje na základní pokyny a gesta 
učitele, 

 Základní pojmy, 

 základní bezpečnostní pravidla při 
gymnastickém cvičení, 

 základní cvičební polohy, postoje, pohyby 
paží, nohou, trupu 

 názvy používaného náčiní a nářadí, 

 vhodné oblečení pro gymnastiku, 

 gymnastické držení těla, 
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 zvládá alespoň pasivně základní pojmy 
osvojených cviků, 

 dovede pojmenovat základní gymnastické 
nářadí a náčiní 

 zvládá základní gymnastické držení těla, 
 zvládá se soustředit na cvičení, 
 uvědomuje si, že při zpevnění těla se 

provádějí gymnastická cvičení snáze, 
 zvládá kotoul vpřed, skoky snožmo 

z místa, 
 provádí nácvik kotoulu vzad, 
 zvládá základy gymnastického odrazu, 
 zvládá základy chůze na lavičce s 

dopomocí učitele, 
 zvládá základy šplhu s dopomocí učitele, 
 užívá osvojované tělocvičné názvosloví na 

úrovni cvičence. 

  

 soustředění na cvičení, 
akrobacie 

 průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 
vpřed, 

 kotoul vpřed, 

 průpravná cvičení pro nácvik kotoulu 
vzad, 

 kotoul vzad, 

 stoj na lopatkách, 
Přeskok 

 průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu, 

lavička (kladinka) 

  chůze s dopomocí (různé obměny), 
šplh na tyči 

 průpravná cvičení pro nácvik přírazu 
obounož, 

 šplh do výšky maximálně 2 metrů 
s dopomocí. 

Přesahy 
PRV (2. ročník):Ččlověk a jeho zdraví 
HV (2. ročník) : Hudebně pohybové činnosti  
TV (2. ročník): gymnastika 
TV (2. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 
 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, ostoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
 

Atletika 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických činnostech a za pomoci 
učitele je dodržuje, 

 dovede se samostatně převléct do 
cvičebního úboru, 

 reaguje na základní pokyny, signály a 
gesta učitele, 

 zvládá základní pojmy související s 
během, skokem do dálky a hodem, 

 zvládá základní techniku nízkého a 
polovysokého startu, 

 předvede nízký a polovysoký start, 
 zvládá základní techniku běhu, skoku do 

dálky, hodu míčkem z místa a za chůze. 

Základní  

 názvy částí atletického hřiště, týkajících 
se běhů, skoků a hodů, 

 základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, 

 zjednodušené startovní povely a signály, 

 vhodné oblečení pro atletické činnosti, 
běh 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
běžecké rychlosti a vytrvalosti, 

 základy nízkého a polovysokého startu, 

 běžecká abeceda, 

 rychlý běh na 30 až 50 m, 

 motivovaný běh v terénu až do 10 minut 
(běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle 
výkonnosti žáků), 
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skok  

 průpravná cvičení, 

 odraz z místa, 

 skok do dálky z místa, 

 skok do dálky s rozběhem, 
hod  

 průpravná cvičení, 

 hod míčkem do dálky z místa. 

Přesahy 
PRV (2. ročník): člověk a jeho zdraví  
TV (2. ročník): atletika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Mezilidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

Rytmická a kondiční gymnastika 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických činnostech a rytmizaci, za 
pomoci učitele je dodržuje, 

 dovede se samostatně převléct do 
cvičebního úboru, 

 reaguje na základní pokyny a gesta 
učitele, 

 zvládá základní estetické držení těla 
(snaží se o to), 

 zvládá základní estetický pohyb těla a 
jeho částí (chůzi, běh, poskoky, obraty, 
atd.), 

 umí vyjádřit jednoduchou melodii 
rytmem a pohybem. 

Základní pojmy 

 zásady bezpečnosti při gymnastických 
činnostech a rytmizaci, 

 vhodné oblečení a obutí pro 
gymnastickou činnost, rytmizaci, 

 základní estetický pohyb těla a jeho částí 
(chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby 
různých částí těla), 

 rytmizovaný pohyb, 

 soustředění na hudební a rytmický 
doprovod, 

 tvořivé vyjádření rytmu pohybem. 

Přesahy 

PRV (2. ročník): člověk a jeho zdraví 
HV (2. ročník) : Hudebně pohybové činnosti   
TV (2. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika  
TV (2. ročník) : gymnastika  
PČ (2. ročník) : Lidové zvyky a řemesla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 
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3. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Sportovní hry 

výstupy učivo 
 uvědomuje si různá nebezpečí při 

sportovních hrách a snaží se jim zabránit, 
 zvládá základní pojmy osvojovaných 

činností, 
 zvládá elementární herní činnosti 

jednotlivce a využívá je v základních 
kombinacích i v utkání, podle 
zjednodušených pravidel, 

 zvládá konkrétní hry se zjednodušenými 
pravidly a dovede je využívat (samostatně 
nebo za pomoci učitele), 

 jedná v duchu fair play za pomoci učitele, 
 dodržuje pravidla soutěží. 
 žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu  v krajině,  
 uplatňuje v modelových situacích zásady 

bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech. 

Základní pojmy 

 základní role ve hře, pravidla 
zjednodušených sportovních her 
(miniher) související s osvojovanou 
činností, 

 základní označení a vybavení hřišť, 

 vhodné oblečení a obutí pro sportovní 
hry. 

Vlastní nácvik 

 přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, s 
trčením), 

 chytání míče jednoruč a obouruč, 

 vedení míče driblingem, 

 střelba jednoruč a obouruč na koš (z 
místa i v pohybu, vyvolenou rukou), 

 pohyb s míčem a bez míče, zastavení, 

 -průpravné sportovní hry, utkání podle 
zjednodušených pravidel (vybíjená, 
minibasketbal, přehazovaná), 

 Florbal 
 Úpoly 

 přetahy a přetlaky, 

 průpravná, kondiční, koordinační, 
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, 
tvořivá a jiný cvičení, (zařazují se 
pravidelně do pohybového režimu) 

 turistika v přírodě. 

 Nácvik rychlého opuštění budovy. 

Přesahy 
PRV (3. ročník): člověk a jeho zdraví  
TV (3. ročník): sportovní hry 
TV (3. ročník): atletika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. Hodnoty postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah k životnímu prostředí 

Gymnastika 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci 
učitele je dodržuje, 

Základní pojmy 

 základní cvičební polohy, postoje a 
pohyby paží, nohou, trupu, 
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 aktivně se zapojuje do pohybových 
činností, 

 reaguje na základní pokyny a gesta 
učitele, 

 zvládá základní estetické držení těla 
(snaží se o to), 

 zvládá základní estetický pohyb těla a 
jeho částí (chůzi, běh, poskoky, obraty 
atd.), 

 správně provede kotoul vpřed a vzad. 
 

  názvy používaného nářadí a náčiní 
(aktivně), 

 základní záchrana a dopomoc při 
gymnastickém cvičení, 

  vhodné oblečení, 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybů atd.(s širším 
spektrem náčiní). 

 Akrobacie 

 kotoul vpřed a jeho modifikace, 

 kotoul vzad a jeho modifikace, 

 stoj na lopatkách. 
Přeskok 

 průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku, 

 přeskok 2-4 dílů bedny s odrazem, 

 roznožka přes kozu našíř (nácvik) 
Lavička (kladinka) 

 chůze bez pomoci (různé obměny chůze). 
 Šplh na tyči 

 šplh do výšky 4m bez dopomoci. 

Přesahy 
PRV (3. ročník):Člověk a jeho zdraví 
TV (3. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, ostoje, 
praktická etika, Seberegulace a sebeorganizace,  Psychohytiena, Kreativita. 

Atletika 

výstupy učivo 
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických disciplínách, 
 zvládá aktivně základní osvojované pojmy 

související s během, skokem do dálky a 
hodem míčkem, 

 reaguje na základní pokyny, signály a 
gesta učitele, 

 zvládá základní techniku nízkého a 
polovysokého startu, 

 zvládá základní techniku běhu, skoku do 
dálky a hodu míčkem z chůze i z rozběhu, 

 zvládá upravit doskočiště, připravit start 
běhu (čára), vydat pokyny pro start, 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 
chybám. 

Základní pojmy  

 Základní disciplíny, části běžecké dráhy 
skokanských sektorů, pomůcky pro 
měření výkonů, úpravu doskočiště, 

 základy bezpečnosti při atletických 
činnostech, 

 vhodné oblečení, 

 startovní povely, 

 základy techniky běhů, skoků a hodů. 
běh 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
běžecké rychlosti a vytrvalosti, 

 nízký start na povel, 

 polovysoký start, 

 rychlý běh do 60 m, 

 vytrvalostní běh v terénu až do 15 minut 
(dle výkonností žáků), 

 vytrvalý běh na dráze do 600 m, 

 štafetový běh. 
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skok  

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
odrazové síly a obratnosti, 

 skok do dálky s rozběhem, 
hod  

 průpravná cvičení pro hod míčkem, 

 hod míčkem z chůze, (postupné spojení 
s rozběhem), 

 hod míčkem s rozběhem. 

Přesahy 
PRV (3. ročník): člověk a jeho zdraví  
TV (3. ročník): atletika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů  

Rytmická a kondiční gymnastika 

výstupy učivo 
 reaguje na základní pokyny a gesta 

učitele, 
 zvládá základy estetického držení těla, 
 zvládá základy estetického pohybu těla a 

jeho částí, 
 snaží se reagovat na hezký nezvládnutý 

pohyb, 
 zvládá základy tance založené na chůzi, 

běhu, klusu, na kroku poskočném, 
přísuvném, přeměnném. 

Základní pojmy 

 základy estetického pohybu těla a jeho 
částí v různých polohách, 

  změny poloh, obměny tempa a rytmu, 

 tvořivé vyjádření rytmu pohybem, 

 základní tance založené na taneční chůzi 
a běhu (klusu), 

 základní tance založené na kroku 
poskočném, přísuvném, přeměnném 
(seznámení s 2/4 a 3/4  tanečním 
krokem),  

 bezpečnost při gymnastických 
činnostech. 

Přesahy 

PRV (3. ročník): člověk a jeho zdraví 
HV (3. ročník) : Hudebně pohybové činnosti   
TV (3. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika  
TV (3. ročník) : gymnastika  
PČ (3. ročník) : Lidové zvyky a řemesla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace  

4. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Sportovní hry 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti a 

hygieny při sportovních hrách, 
 zvládá základní pojmy osvojovaných 

Základní pojmy 

 osvojovaných činností, základní označení 
a vybavení hřišť, základní role ve hře, 
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činností, 
 dovede zaznamenat výsledek utkání a 

pomáhat při rozhodování, 
 zvládá konkrétní hry se zjednodušenými 

pravidly (vybíjená, minifotbal, 
minibasketbal, florbal, přehazovaná, 

 zvládá elementární herní činnosti 
jednotlivce a využívaje v základních 
kombinacích i v utkáních podle 
zjednodušených pravidel, 

 reaguje na hráčské funkce v družstvu a 
dodržuje v utkání (za pomoci učitele),  

 uplatňuje zásady fair play jednání ve hře, 
 dohodne na spolupráci, jednoduché 
 taktice) družstva a dodržuje ji. 
 žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu  v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných 
událostech. 
 

 pravidla zjednodušených sportovních her, 

 základní organizace utkání: losování, 
zahájení, počítání skóre, ukončení utkání, 

 vhodné obutí a oblečení pro sportovní 
hry. 

Vlastní nácvik 

 přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, 
trčením), 

 přihrávka vnitřním nártem (po zemi, 
obloukem), 

 chytání míče, vedení míče, střelba 
jednoruč, 

 pohyb s míčem i bez míče, 

 průpravné sportovní hry, 

 turistika v přírodě, 

 nácvik rychlého opuštění budovy. 

Přesahy 
TV (4. ročník): sportovní hry 
TV (4. ročník): atletika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. Hodnoty postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah k životnímu prostředí 

Gymnastika 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci 
učitele je dodržuje, 

 zvládá základní pojmy aktivně, 
 reaguje na základní pokyny a gesta 

učitele, 
 zvládá poskytnout základní dopomoc a 

záchranu pro cvičení, 
 zvládá kotoul vpřed, vzad, 
 zvládá základy gymnastického odrazu 

z můstku, 
 zvládá roznožku přes nářadí odpovídající 

výšky, 
 zvládá chůzi na lavičce bez dopomoci, 
 zvládá základy šplhu, 
 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 
chybám. 

Základní pojmy 

 základní cvičební polohy, postoje a 
pohyby paží, nohou, trupu, 

  názvy používaného nářadí a náčiní 
(aktivně), 

 základní záchrana a dopomoc při 
gymnastickém cvičení, 

  vhodné oblečení, 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybů atd. (s širším 
spektrem náčiní). 

 Akrobacie 

 kotoul vpřed a jeho modifikace, 

 kotoul vzad a jeho modifikace, 

 průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 

rukou, 

 nácvik stoje na rukou s dopomoci. 
Přeskok 
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 průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku, 

 nácvik skrčky přes kozu (bednu) našíř 
s odrazem z můstku, 

 roznožka přes kozu našíř (nácvik) 
Lavička (kladinka) 

 chůze bez pomoci (různé obměny chůze). 
 Šplh na tyči 

 šplh do výšky 4m bez dopomoci. 

Přesahy 
PRV (4. ročník):Člověk a jeho zdraví 
TV (4. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 
TV (4. ročník) : gymnastika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, ostoje, 
praktická etika, Seberegulace a sebeorganizace,  Psychohytiena, Kreativita. 

Atletika 

výstupy učivo 
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických disciplínách, 
 zvládá aktivně základní osvojované pojmy 

související s během, skokem do dálky a 
hodem míčkem, 

 reaguje na základní pokyny, signály a 
gesta učitele, 

 zvládá základní techniku nízkého a 
polovysokého startu, 

 zvládá aktivně základní techniku běhů, 
skoků, hodů, 

 zvládá upravit doskočiště, připravit start 
běhu (čára), vydat pokyny pro start, 

 dovede změřit a zapsat výkony v 
osvojovaných disciplínách a porovná je s 
předchozími výsledky, 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 
chybám. 

Základní pojmy  

 základní disciplíny, části běžecké  dráhy, 
skokanského sektoru, pomůcky pro 
měření výkonů, úpravu doskočiště, 

 základní techniky běhů, skoků, hodů, 

 startovní povely, 

 základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů. 

běh 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
běžecké rychlosti a vytrvalosti, 

 nízký start na povel, 

 polovysoký start, 

 rychlý běh do 60 m, 

 vytrvalostní běh v terénu až do 12 – 15  
minut (dle výkonností žáků), 

 vytrvalý běh na dráze do 600 m,  
800 m, 

 běžecká abeceda, 

 štafetový běh. 
skok  

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
odrazové síly a obratnosti, 

 skok do dálky s rozběhem, 
hod  

 hod do dálky a nacíl. 

Přesahy 
TV (4. ročník): atletika 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Mezilidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Rytmická a kondiční gymnastika 

výstupy učivo 
 reaguje na základní pokyny a gesta 

učitele, 
 snaží se samostatně o estetické držení 

těla, 
 zvládá pojmenovat osvojované 

činnosti i cvičební náčiní, 
 reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb 

(projevuje radost z hezky zvládnutého 
pohybu), 

 zvládá základy estetického pohybu a jeho 
částí i s obměnami, 

 zvládá základy tance založené na kroku 
poskočném, přísunném, přeměnném, 
základy cvičení s náčiním. 

Základní pojmy 

 základní hudebně pohybové vztahy 
(rytmus, tempo, takt, melodie) 

 základy estetického pohybu těla a jeho 
částí v různých polohách, 

 změny poloh, obměny tempa rytmu, 

 základy tance založené na kroku 
poskočném, přisunném, přeměnném 
(základní taneční krok 2/4 a 3/4), 

 základy cvičení s náčiním (šátek, míč, 
švihadlo) při hudebním doprovodu. 

Přesahy 

HV (4. ročník) : Hudebně pohybové činnosti   
TV (4. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika  
TV (4. ročník) : gymnastika  
PČ (4. ročník) : Lidové zvyky a řemesla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace  

5. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Sportovní hry 

výstupy učivo 
 Uplatňuje základy pravidel bezpečnosti, 
 dohodne se na spolupráci (jednoduché 

taktice) družstva a dodržuje ji, 
 uvědomuje si různá nebezpečí při 

sportovních hrách a snaží se jim 
předcházet, 

 zvládá základní pojmy osvojovaných 
činností, 

 zvládá konkrétní hry se zjednodušenými 
pravidly (vybíjená, minifotbal, 
minibasketbal, florbal) a dovede je 
využívat (samostatně nebo za pomoci 
učitele), 

 dovede zaznamenat výsledek utkání a 
pomáhat při rozhodování, 

Základní pojmy 

 základní pojmy související s osvojovanými 
činnostmi,  

 základní označení a vybavení hřišť, 

 základní role ve hře, 

 pravidla zjednodušených sportovních her, 

 základní organizace utkání: losování, 
zahájení, počítání skóre, ukončení utkání, 

 vhodné obutí a oblečení pro sportovní 
hry. 

Vlastní nácvik 

 přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, 
trčením), 
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 zvládá elementární činnosti jednotlivce a 
dovede je využít v základních 
kombinacích i v utkání podle 
zjednodušených pravidel, 

 uvědomuje si základní role hráčské 
funkce v družstvu a dodržuje je v utkání 
(za pomoci učitele), 

 uplatňuje zásady fair play jednání ve hře 
 žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu  v krajině,  
 uplatňuje v modelových situacích zásady 

bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech. 
 

 přihrávka vnitřním nártem (po zemi, 
obloukem), 

 chytání míče, vedení míče jednoruč  a 
obouruč, tlumení míče vnitřní stranou 
nohy, 

 vedení míče (driblingem, nohou, 
hokejkou), 

 střelba jednoruč a obouruč na koš, 
střelba jednoruč ze země na branku, 
střelba vnitřním nártem na branku (z 
místa) i z pohybu vyvolenou nohou, 

 držení míče pod kontrolou mužstva, 
doprava míče z obranné poloviny na 
útočnou a zakončení střelbou, řešení 
situací jeden proti jednomu, 

 průpravné sportovní hry, utkání podle 
zjednodušených pravidel (vybíjená, 
minifotbal, minibasketbal, florbal, 
přehazovaná) 

 základní spolupráce ve hře, 

 průpravné sportovní hry, 
Úpoly 

 přetahy a přetlaky, 

 průpravná, kondiční, koordinační, 
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, 
tvořivá a jiný cvičení, (zařazují se 
pravidelně do pohybového režimu dětí 
v hodinách VT, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé 
sezení atd.) 

 turistika a pobyt v přírodě. 

 Nácvik rychlého opuštění budovy. 

Přesahy 
PŘ (5. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. Hodnoty postoje, 
praktická etika, Mezilidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah k životnímu prostředí 

Gymnastika 

výstupy učivo 
 Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci 
učitele je dodržuje, 

 zvládá základní pojmy aktivně, 
 reaguje na základní pokyny a gesta 

učitele, 
 zvládá poskytnout základní dopomoc a 

záchranu pro cvičení, 

Základní pojmy 

 základní cvičební polohy, postoje a 
pohyby paží, nohou, trupu, 

  názvy používaného nářadí a náčiní 
(aktivně), 

 základní záchrana a dopomoc při 
gymnastickém cvičení, 

  vhodné oblečení, 
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 při gymnastickém cvičení zvládá přesně 
provádění pohybů, 

 zvládá kotoul vpřed, vzad i ve vazbách, 
stoj na rukou (s dopomocí), 

 zvládá základy gymnastického odrazu 
z můstku, 

 zvládá roznožku a skrčku  přes nářadí 
odpovídající výšky, 

 zvládá základy chůze na kladině 
s obměnami, 

 zvládá základy šplhu, 
 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 
chybám. 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybů atd. (s širším 
spektrem náčiní). 

 Akrobacie 

 kotoul vpřed a jeho modifikace, 

 kotoul vzad a jeho modifikace, 

 průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 

rukou, 

 stoj na rukou (s dopomocí) 

 akrobatické kombinace. 
Přeskok 

 průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku, 

 skrčka přes kozu (bednu) našíř s odrazem 
z můstku, 

 roznožka přes kozu našíř s odrazem 
z můstku, 

kladina 1 m (převážně dívky) 

 chůze s obměnami 
Lavička (kladinka) 

 chůze bez pomoci (různé obměny chůze). 
 Šplh na tyči 

 průpravná cvičení pro šplh, 

 šplh do výšky 4m. 

Přesahy 
PŘ (4. ročník):Člověk a jeho zdraví 
TV (4. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika 
TV (4. ročník) : gymnastika 
HV (5.ročník): Hudebně pohybové činnosti 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů  

Atletika 

výstupy učivo 
 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických disciplínách, 
 zvládá aktivně základní osvojované 

pojmy,  
 reaguje na základní pokyny, signály a 

gesta učitele, 
 zvládá základní techniku nízkého a 

polovysokého startu, 
 zvládá aktivně základní techniku běhů, 

skoků, hodů, 
 zvládá upravit doskočiště, připravit start 

běhu (čára, bloky), vydat povely pro start, 
 dovede změřit a zapsat výkony v 

osvojovaných disciplínách, 

Základní pojmy  

 základní disciplíny, části běžecké  dráhy, 
skokanského sektoru, pomůcky pro 
měření výkonů, úpravu doskočiště, 

 základní techniky běhů, skoků, hodů, 

 startovní povely, 

 základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů. 

běh 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
běžecké rychlosti a vytrvalosti, 

 nízký start na povel i z bloků, 

 polovysoký start, 

 rychlý běh do 60 m, 
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 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 
chybám. 

 vytrvalostní běh na dráze 800 m. 
skok do dálky 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
odrazové síly a obratnosti, 

 skok do dálky s rozběhem, 

 postupně odraz z břevna, 

 rozměření rozběhu. 
hod  

 průpravná cvičení pro hod míčkem, 

 hod míčkem z rozběhu, 

 spojení rozběhu s odhodem. 

Přesahy 
TV (5. ročník): atletika 
PŘ (5. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Mezilidské vztahy 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

Rytmická a kondiční gymnastika 

výstupy učivo 
 Uvědomuje si jména základních lidových 

tanců, 
 dovede pojmenovat osvojované 

činnosti i cvičební náčiní, 
 vyjádří pohybem různé činnosti, 

představy, nálady rytmy, melodii atd. 
 reaguje na hezký pohyb i nezvládnutý 

pohyb (projevuje radost z hezky 
zvládnutého pohybu), 

 dovede pohybem vyjádřit výrazně 
rytmický a melodický doprovod, 

 nestydí se při tanci se žákem opačného 
pohlaví, 

 umí několik lidových tanců, valčíkový a 
polkový krok. 

Základní pojmy 

 Názvy základní lidových tanců, 

 držení partnerů při různých tancích, 

 vzájemné chování při tanci, 

 základy tance založené na kroku 
poskočném, přísunném, přeměnném, 

 základní taneční krok 2/4 a ¾, 

 základy cvičení s náčiním (šátek, švihadlo, 
míč aj.) při hudebním nebo rytmickém 
doprovodu, jednoduché sestavy. 

Přesahy 

HV (5. ročník) : Hudebně pohybové činnosti   
TV (5. ročník) : rytmická a kondiční gymnastika  
TV (5. ročník) : gymnastika  
PČ (5. ročník) : Lidové zvyky a řemesla 
PŘ (5. ročník): Člověk a jeho zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace  
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6. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Atletika 

výstupy učivo 
 Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, 
 zvládá techniku nové atletické disciplíny i 

další náročnější techniky, 
 získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy. 

Běh 

 Běh vytrvalostní do 2000 m, 

 běh přes nízké překážky,  

 Sprint - běh na 60 m, nízký start 
Skok 

 Skok daleký, 

 skok vysoký - zlepšování techniky flopu, 
Hod 

  Hod míčkem. 

Přesahy 
F (7. ročník) : Pohyb a síla  
TV (7. ročník): Atletika 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy 

Gymnastika 

výstupy učivo 
 Zvládá základy akrobacie, 
 dokáže s pomocí zvládnout obtížnější 

prvek, 
 při cvičení uplatní svůj fyzický fond, 
 zvládá jednoduché taneční kroky. 

Akrobacie 

 kotouly vpřed, vzad, stoje 

 hrazda-toč vzad 

 kruhy-překot vzad 

 koza-přeskok 

 švédská bedna nadél - kotoul, přeskok 
Šplh  

 bez přírazu, s obměnami  
Rytmická a kondiční gymnastika 

 polkový krok, aerobik-dívky 

Přesahy 
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Úpoly 

výstupy učivo 
 Používá správnou techniku  střehové postoje, pády stranou, vzad, 

lano 

Přesahy 
F (6. ročník) : Měření fyzikálních veličin 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace, 
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Psychohygiena 

Pohyb a zdraví 

výstupy učivo 
 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,    

 v konkrétních situacích silniční a 
železniční dopravy (vycházky, výlety, akce 
školy) uplatňuje bezpečné chování, které 
neohrožuje jeho osobu ani jiné účastníky  

 Význam pohybu pro zdraví, 

 hygiena a bezpečnost při pohybových 
innostech.     

Přesahy 
OEV (8. ročník): Psychické procesy a stavy  
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 

 

Sportovní hry 

výstupy učivo 
 Uplatňuje zkušenosti z míčových her v 

dalších sportech,  
 dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků. 

 florbal, 

 fotbal, 

 košíková, 

 netradiční sporty, 

 házená 

Přesahy 

F (6. ročník) : Měření fyzikálních veličin  
F (7. ročník) : Pohyb a síla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace  

 

7. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Atletika 

výstupy učivo 
 Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, 
 zvládá techniku nové atletické disciplíny i 

další náročnější techniky, 
 získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy. 

Běh 

 Běh vytrvalostní do 3000 m, 

 běh přes nízké překážky,  

 Sprint - běh na 60 m, nízký start, 

 běžecká abeceda. 
Skok 

 Skok daleký, 
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 skok vysoký - zlepšování techniky flopu, 
Hod 

  Hod míčkem. 

Přesahy 
F (7. ročník) : Pohyb a síla 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita 

Gymnastika 

výstupy učivo 
 Zvládá základy akrobacie, 
 při cvičení uplatní svůj fyzický fond, 
 zvládá jednoduché taneční kroky. 

Akrobacie 

 kotouly vpřed, vzad, stoje 

 hrazda-toč vzad 

 kruhy-překot vzad 

 koza-přeskok 

 švédská bedna nadél - kotoul, přeskok 
Šplh  

 bez přírazu, s obměnami  
Rytmická a kondiční gymnastika 

 polkový krok, aerobik-dívky 

Přesahy 
P (8. ročník): biologie člověka 
F (7. ročník) : Pohyb a síla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita 

Úpoly 

výstupy učivo 
 Používá správnou techniku  střehové postoje, pády stranou, vzad, 

lano 

Přesahy 
F (7. ročník) : Pohyb a síla  
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace 

Sportovní hry 

výstupy učivo 
 Uplatňuje zkušenosti z míčových her  

v dalších sportech,  
 dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků. 

 florbal, 

 fotbal, 

 košíková, 

 odbíjená 

 házená 

Přesahy 
OEV (8. ročník): Psychické procesy a stavy  
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 
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Sportovní hry 

výstupy učivo 
 Uplatňuje zkušenosti z míčových her v 

dalších sportech,  
 dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků. 

 florbal, 

 fotbal, 

 košíková, 

 netradiční sporty, 

 házená 

Přesahy 

F (7. ročník) : Pohyb a síla  
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace  

Pohyb a zdraví 

výstupy učivo 
 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 

 v konkrétních situacích silniční a 
železniční dopravy (vycházky, výlety, akce 
školy) uplatňuje bezpečné chování, které 
neohrožuje jeho osobu ani jiné účastníky, 

 aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) 
podporujících snižování rizik 
a nehodovosti a podporující bezpečné 
chování v dopravě (7. až 9. ročník) 

 cíleně používá bezpečnostní a ochranné 
prvky – jako chodec, cyklista, 

 ošetří drobná i závažná poranění . 

• Význam pohybu pro zdraví, 
• hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech, 
• v nestandardním prostředí, první pomoc 

při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného 
 

Přesahy 
F (7. ročník) : Pohyb a síla 
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí 

 

8.  ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Atletika 

výstupy učivo 
 Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, Běh 

 Běh vytrvalostní do 3000 m, 
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 zvládá techniku nové atletické disciplíny i 
další náročnější techniky, 

 získané dovednosti uplatní jako 
reprezentant školy. 

 běh přes nízké překážky,  

 Krátké běhy – sprint, 

 běžecká abeceda. 
Skok 

 Skok daleký – další techniky, 

 skok vysoký - zlepšování techniky flopu, 
Hod 

 Vrh koulí – zlepšování techniky, 

 Hod granátem – jen na dálku. 

Přesahy 
ZŽS (8. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, 

Kreativita 

Gymnastika 

výstupy učivo 
 Zvládá akrobatické cviky – přeskok, 

cvičení na kruhách – jednoduché cviky, 
 Dokáže zvládnout obtížný prvek 

s dopomocí, 
 při cvičení uplatní svůj fyzický fond, 
 zvládá jednoduché taneční kroky. 

Akrobacie 

 kotouly vpřed, vzad, stoje 

 hrazda-toč vzad 

 kruhy-překot vzad 

 koza-přeskok 

 švédská bedna nadél - kotoul, přeskok 
Šplh  

 bez přírazu, s obměnami  
Rytmická a kondiční gymnastika 

 polkový krok, aerobik, švihadla -dívky 

Přesahy 
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Sebepoznání a sebepojetí, Kooperace a kompetice 

Úpoly 

výstupy učivo 
 Používá správnou techniku  střehové postoje, pády stranou, vzad, 

lano 

Přesahy 
ZŽS (8. ročník): Zdravá výživa 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Seberegulace a sebeorganizace 

Sportovní hry 

výstupy učivo 
 Uplatňuje zkušenosti z míčových her  

v dalších sportech,  
 dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků. 

 florbal, 

 fotbal, 

 košíková, 

 odbíjená 

 házená 

Přesahy 
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OEV (8. ročník): Psychické procesy a stavy  
F (7. ročník) : Pohyb a síla 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace  

Pohyb a zdraví 

výstupy učivo 
 Aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, 
 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
 samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností zatěžovanými svaly, 

 předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost, 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 
v méně známém prostředí sportovišť, 
přírody, silničního provozu 

 poskytne první pomoc při život 
ohrožujících stavech,   

 porovná nabídku programů podpory 
zdraví v rámci školy a obce, vybere 
nejvhodnější pro svoji věkovou skupinu, 

 nehod a o jejich předcházení, 
argumentuje pro správné řešení situací, 

 vyhodnocuje konkrétní rizikové situace 
v silniční a železniční dopravě a vyvozuje 
bezpečné chování, 

 aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) 
podporujících snižování rizik 
a nehodovosti a podporující bezpečné 
chování v dopravě, 

 rozpozná pozitivní a negativní vlivy 
působící na jeho zdravý vývoj 
a argumentuje ve prospěch zdravého 
životního stylu. 

• Význam pohybu pro zdraví, 

 prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových disbalancí 

• hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech, 

• v nestandardním prostředí, první pomoc 
při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného. 
 

Přesahy 
ZŽS (8. ročník): Zdravá výživa  
ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 
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9. ROČNÍK, DOTACE 2 HODINY, POVINNÝ 

 

Atletika 

výstupy učivo 
 Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, 
 zvládá techniku nové atletické disciplíny i 

další náročnější techniky, 
 získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy. 

Běh 

 Běh vytrvalostní do 3000 m, 

 běh přes nízké překážky,  

 Krátké běhy – sprint 60 m, 100 m. 
Skok 

 Skok daleký – další techniky, 

 skok vysoký - zlepšování techniky flopu, 
Hod 

 Vrh koulí – zlepšování techniky, 

 hod granátem – jen na dálku. 

Přesahy 
ZŽS (9. ročník): Péče o duševní zdraví 
ZŽS (9. ročník): Prevence zneužívání návykových látek 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Hodnoty, postoje, praktická etika, Mezilidské vztahy 

Gymnastika 

výstupy učivo 
 Zvládá akrobacii, přeskok, kruhy  – 

jednoduché cviky, 
 dokáže zvládnout obtížný prvek 

s dopomocí, 
 při cvičení uplatní svůj fyzický fond, 
 používá správnou techniku, 
 zvládá jednoduché taneční kroky. 

Akrobacie 

 kotouly vpřed, vzad, stoje 

 hrazda-toč vzad 

 kruhy-překot vzad 

 koza-přeskok 

 švédská bedna nadél - kotoul, přeskok 
Šplh  

 bez přírazu, s obměnami  
Rytmická a kondiční gymnastika 

 polkový krok, aerobik - dívky 

Přesahy 
ZŽS (9. ročník): Péče o duševní zdraví 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Psychohygiena, Kreativita, Kooperace a kompetice 

Úpoly 

výstupy učivo 
 Používá správnou techniku.  Střehové postoje, pády stranou, vzad, 

lano. 

Přesahy 
ZŽS (9. ročník): Péče o duševní zdraví  

ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: : Rozvoj schopností poznávání 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

376 

 

Sportovní hry 

výstupy učivo 
 Uplatňuje zkušenosti z míčových her  

v dalších sportech,  
 dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků. 

 florbal, 

 fotbal, 

 košíková, 

 odbíjená, 

 házená. 

Přesahy 
ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace  
 

Pohyb a zdraví 

výstupy učivo 
 Aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, 
 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
 samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností zatěžovanými svaly, 

 předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost, 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem,  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 
v méně známém prostředí sportovišť, 
přírody, silničního provozu, 

 předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost, 

 rozpozná pozitivní a negativní vlivy 
působící na jeho zdravý vývoj 
a argumentuje ve prospěch zdravého 
životního stylu, 

 vyhodnocuje konkrétní rizikové situace 
v silniční a železniční dopravě a vyvozuje 
bezpečné chování, 

 diskutuje o příčinách dopravních nehod a 
o jejich předcházení, argumentuje pro 
správné řešení situací, 

 aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) 
podporujících snižování rizik 
a nehodovosti a podporující bezpečné 
chování v dopravě (7. až 9. ročník) 

 poskytne první pomoc při život 
ohrožujících stavech . 
 

• Význam pohybu pro zdraví, 

 prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových disbalancí 

• hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech, 

• v nestandardním prostředí, první pomoc 
při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného. 
 

Přesahy 
ZŽS (9. ročník): Péče o duševní zdraví  
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ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Seberegulace a sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

5.9. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

 

     Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, 
vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a 
přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a 
svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu 
s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. 
      
 
     Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti 
a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění 
člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a 
je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.  
 

     Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých 
středních škol. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. 
Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem 
žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se 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. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně 
vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se 
postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a 
pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření 
     V souvislosti s podporou polytechnického vzdělání je ve vzdělávacím oboru Člověk a svět 
práce kladen velký důraz na technické myšlení, technickou gramotnost a technickou 
tvořivost. 
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V rovině vědomostí se jedná o osvojení poznatků o technice, technických materiálech, 
základních principech a procesech v technice, historii techniky a jejích vlivech na vývoj 
společnosti, na přírodu a na utváření prostření, ve kterém člověk žije, atd.  
(Vím, jak to funguje.) 
V rovině dovedností jde o rozvoj manuální zručnosti, schopnosti zacházet s technickým 
vybavením a technickými prostředky, o schopnost řešit problémy technické povahy.  
Při řešení jakýchkoli problémů účelně využít poznatky z techniky či technické prostředky atd. 
(Dokážu to udělat, vyřešit.) V rovině postojů se jedná o podněcování zájmu o techniku, 
budování racionálního vztahu k technice, uvědomění si role techniky v životě člověka, 
vedení k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí atd.  
(Mám na to názor a podle něj budu jednat.) 
 
 

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ 

 
 
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
tím, že vede žáky 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, 

 samostatnosti a aktivitě, 
 schopnosti kriticky myslet a řešit problémy, 
 schopnosti spolupracovat v týmu, komunikovat, 
 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. 
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5.9.1. PRAKTICKÉ  ČINNOSTI  

 

OBSAHOVÉ,  ČASOVÉ  A  ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU  PRAKTICKÉ ČINNOSTI 
 

 

 
     Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována pomocí oboru praktické činnosti. 
Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky, klade důraz na rozvoj 
technického myšlení, technickou gramotnost a technickou tvořivost. Výuka je založena  
na tvořivé činnosti a rozvíjí vyváženě vědomosti, dovednosti i postoje žáků. Doplňuje tak 
celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě  
a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou 
protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.  
    
     Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na 
tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti (dříve práce montážní 
a demontážní), Pěstitelské práce, Lidové zvyky a řemesla a Příprava pokrmů (dříve Pravidla 
stolování a prostírání).  
     Vyučovací předmět v 1. - 5. ročníku má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá 
většinou ve třídách, využíváme i školní kuchyňku, keramickou dílnu a učebnu dílen. 
Nezanedbatelná část probíhá i mimo budovu školy (tematické vycházky, výstavy, exkurze 
apod.) 
     Na 2. stupni je obor Člověk a svět práce rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s 
technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství a Svět práce. 
Tyto čtyři vybrané tematické okruhy jsou realizovány v plném rozsahu. Tematické okruhy 
Příprava pokrmů, Provoz a údržba domácnosti a Využití digitálních technologií jsou nabízeny 
v rámci volitelných předmětů Domácí nauky a Informatika a výpočetní technika. Práce 
s laboratorní technikou je realizována částečně v rámci předmětů chemie, fyzika  
a přírodopis. 
 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

 
Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k pochopení smyslu učení předkládáním a vysvětlováním cílů, 
 podporujeme samostatnost a tvořivost, 
 ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, 
 podporujeme kladnou motivaci a vytváříme podnětné prostředí, 
 učíme žáky trpělivosti, povzbuzujeme je k práci, 
 učíme žáky plánovat a organizovat si svou práci, 
 jdeme příkladem. 
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Kompetence k řešení problémů 

 Učíme žáky nebát se problémů a dokázat s nimi pracovat, 
 podporujeme různá kreativní řešení problémů,  
 vedeme žáky k využívání osvojených vědomostí, dovedností a návyků při řešení 

problémů,  
 podporujeme tvořivost a originalitu, 
 vedeme žáky k využívání moderní techniky při řešení problémů, 
 hledáme různé přijatelné způsoby řešení problémů. 
 vedeme žáky k hodnocení kvality výsledného produktu a k efektivitě práce, 

Kompetence komunikativní 
 Netolerujeme hrubé a agresivní chování, 
 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání okolí, 
 vedeme žáky ke spolupráci, 
 podporujeme a upřednostňujeme komunikativní řešení problémů, 
 vedeme žáky ke kladné prezentaci svoji osoby a školy, 
 vyžadujeme dodržování pravidel stanovených školním řádem. 

 
Kompetence sociální a personální 

 Podporujeme skupinovou spolupráci a kooperativní vyučování, 
 podporujeme vzájemnou inspiraci, 
 učíme žáky pracovat v týmech, rozdělovat si role v týmu, 
 jdeme příkladem. 

 
Kompetence občanské 

 Upevňujeme v žácích zodpovědnost za svůj život a své zdraví, 
 vedeme k zodpovědnosti za životní prostředí, 
 vedeme k aktivní ochraně prostředí a zdraví žáků, 
 netolerujeme agresivitu, drogy, šikanu, a ostatní patologické projevy chování, 
 netolerujeme projevy rasizmu, nacionalismu a jiných jevů, 
 vedeme žáky k dodržování smluvených pravidel, 
 jdeme příkladem. 

 
Kompetence pracovní 

 Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, 
 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, 
 vytváříme podnětné pracovní prostředí, 
 učíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a  technologie,  
 vedeme žáky k uplatňování získaných návyků, 
 učíme žáky chránit své zdraví,  vedeme k dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 

práce, 
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 různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi - využíváme k tomu 
exkurzí, filmů, besed apod.,  

 učíme žáky poskytnout první pomoc (ošetření drobných zranění, přivolání pomoci při 
závažnějších zraněních), 

 motivujeme žáky k vhodné volbě jejich budoucího povolání, 
 jdeme příkladem. 

 
 
 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: 
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Ekosystémy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 
 Práce v realizačním týmu 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Psychohygiena 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Typ 
předmětu 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
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1. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 
 

Práce s drobným materiálem 

výstupy učivo 

 Práce s drobným materiálem – přírodniny, 

modelovací hmoty, korálky 

 Žák rozlišuje různé druhy materiálu, 

 porovnává vlastnosti, 

 pozná přírodninu od umělého 

materiálu, 

 kombinuje vhodné materiály, 

 používá bezpečně vhodné pomůcky  

a nástroje, 

 pracuje podle slovního návodu, 

 dbá na bezpečnost práce, 

 udržuje pořádek na pracovním místě, 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny. 

 

 Práce s drobným materiálem – papír 

 Žák udržuje čistotu a pořádek  

při práci, 

 bezpečně zachází s nástroji, 

 zvládá obkreslení šablony, 

 ohýbá, trhá, pečlivě vystřihuje. 

 

 Práce s drobným materiálem – textil 

 Žák volí vhodný materiál, 

 zhotoví jednoduché výrobky dle návodu a 

šablony, 

 dbá na bezpečnost vlastní i spolužáků. 

 

 Lidové zvyky a řemesla 

 Žák podle návodu zhotoví výrobek, který 

odpovídá lidovým tradicím, které se 

vážou na zvyky a obyčeje v daném ročním 

období, 

 společně vybere vhodný materiál  

a nástroje, 

 navštíví výstavu s ukázkami lidové 

tvořivosti. 

 Přírodniny 

o Výroba drobných předmětů 

z přírodního materiálu (např. korále 

z jeřabin, šípků aj.), 

o využití přírodního a jiného drobného 

materiálu v kombinaci se čtvrtkou, 

barevnými papíry  

a kartonem, 

o sběr přírodnin. 

 

 Modelovací hmoty 

o Práce s modelovací hmotou, výroba 

ovoce, zeleniny a drobných předmětů. 

 Korálky 

o Navlékání. 

 Papír 

o Pracovní pomůcky a nástroje – funkce 

a využití, 

o jednoduché pracovní operace  

a postupy, 

 ohýbání, trhání, stříhání, 

obkreslování šablony, 

nalepovány,  

o organizace práce, 

 organizace pracovního místa, 

 úklid odstřižků papíru do 

tříděného odpadu, 

o práce s kartonem, barevným papírem, 

čtvrtkou, 

 ohýbání, trhání, stříhání, 

obkreslování šablony, 

nalepování. 

 Textil 

o Výroba drobných předmětů   

z bavlněné látky, filcu, kanavy, 

bavlnek, vlny. 

 Zvyky a tradice 

o Výrobek podle lidových tradic, 
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o návštěva výstavy. 

 

 Bezpečnost a hygiena 

o Organizace pracovní plochy, 

o mytí rukou po práci, 

o nebezpečí úrazu při práci 

s jednoduchými nástroji   

a pomůckami - nůžky, lepidlo, 

o zásady práce s jednoduchými nástroji 

a pomůckami – nůžky. 

 

Přesahy 

VV (1. ročník): modelování a organizace prostoru  

VV (l. ročník): hry s barvou 

VV (1. ročník): dekorativní práce 

VV (1. Ročník): dekorativní práce 

VV (1. ročník): výtvarné osvojování věcí 

VV (1. ročník): tematické práce  

PRV (1. ročník): Rozmanitost přírody 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy 

 

Konstrukční činnosti 

výstupy učivo 

 Žák rozpozná různé druhy materiálů 

stavebnic, 

 bezpečně zachází s díly stavebnice  

a drobným nářadím, 

 pracuje dle návodu nebo nákresu, 

 kontroluje, zda výrobek odpovídá 

předloze. 

 Elementární práce se stavebnicemi, 

o skládání, rozkládání, úklid,  

o práce podle obrázku, podle 

fantazie, 

 různé druhy stavebnic, 

 ploché i prostorové stavby v přírodě. 

Přesahy 

VV (1. ročník): modelování a organizace prostoru  

VV (1. ročník): výtvarné osvojování věcí 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 

Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

 

Pěstitelské práce 
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výstupy učivo 

 Žák pod dohledem pečuje o pokojové 

Rostliny, 

 provede jednoduché pěstitelské práce, 

 provádí pozorování. 

 Péče o pokojové rostliny, 

 pěstování ze semen a sazenic. 

Přesahy 

VV (1. ročník): výtvarné vyjádření přírody 

PRV (1. ročník): Rozmanitost přírody  

PRV (1. ročník): Lidé a čas 

VV (1. ročník): Dekorativní práce  

VV (1. ročník): Hry s barvou 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 

Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

 

Příprava pokrmů 

výstupy učivo 

 Žák upraví stůl na stolování, 

 používá správně a bezpečně příbor, 

 dovede se vhodně chovat v daném 

prostředí, 

 společně připraví malé občerstvení  

 dbá na hygienu. 

 Příprava stolu, 

 Jak správně stolovat?, 

 příprava drobného občerstvení. 

Přesahy 

VV (1. ročník): dekorativní práce 

PRV (1.ročník): Člověk a jeho zdraví 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy 

 

2. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Práce s drobným materiálem 

výstupy učivo 

 Práce s drobným materiálem – přírodní 

materiál, modelovací hmota, korálky, drátek 

 Žák rozlišuje známé materiály, 

 vhodně je kombinuje a zpracovává, 

 Přírodniny 

o Výroba drobných předmětů 

z přírodního materiálu, 
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 dbá na bezpečnost při používání nástrojů 

a umí je pojmenovat, 

 napodobuje předváděné práce. 

 

 Práce s drobným materiálem – papír 

 Žák zvládá pečlivé překládání a skládání 

papíru dle slovního návodu, 

 obkresluje šablonu, 

 vystřihuje i drobnější předlohy, 

 rozlišuje různé druhy papíru. 

 

 Práce s drobným materiálem - Práce 

s textilem 

 Zvládne jednoduchou práci s jehlou, 

 dbá na bezpečnost, 

 zvolí na práci vhodnou textilii, 

 pečlivě stříhá. 

 

 Práce s drobným materiálem - lidové zvyky  

a řemesla 

 Žák podle slovního návodu, obrázku, 

nebo obrázkového návodu zhotoví 

výrobek, který se váže k lidovým tradicím  

v daném ročním období, 

 navštíví regionální výstavu, 

 vypráví o rodinných tradicích. 

o využití přírodního a jiného drobného 

materiálu v kombinaci se čtvrtkou, 

barevnými papíry a kartonem, 

o  ekologie, 

o sběr přírodnin. 

 Modelovací hmoty 

o Využití různých druhů modelovací 

hmoty k prostorovému tvoření. 

 Práce s korálky 

o Navlékání, svazování. 

 Práce s drátkem 

o Ohýbání, stáčení, omotávání. 

 práce s papírem 

o Pracovní pomůcky a nástroje – 

funkce a využití, 

o jednoduché pracovní operace  

a postupy,  

o organizace práce, 

o práce s kartonem, barevným 

papírem, čtvrtkou. 

 Práce s textilem 

o Výroba drobných předmětů   

z bavlněné látky, filcu, kanavy, 

bavlnek, vlny, 

o zásady práce s jehlou a nůžkami, 

o zásady při ošetření drobného 

poranění. 

 lidové zvyky a řemesla 

o Výroba vánoční ozdoby,  

o výroba velikonočního přání, 

o zdobení kraslic jednoduchou 

technikou, 

o zvyky a tradice, 

o návštěva výstavy. 

Přesahy 

PRV (2. ročník): Rozmanitost přírody 

VV (2. ročník): výtvarné vyjádření přírody  

VV (2. ročník): dekorativní práce 

VV (2. ročník): výtvarné osvojování věcí  

VV (2. ročník) : Hry s barvou 

PRV (2. ročník): lidé kolem nás  

PČ (2. ročník): Práce s textiliemi 
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Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice, Mezilidské vztahy, 

Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

 

Konstrukční činnosti 

výstupy učivo 

 Žák podle vzoru a výkladu zhotoví 

výrobek, 

 dovede se podřídit práci ve skupině, 

 roztřídí samostatně jednotlivé díly 

stavebnice a uklidí. 

 Různé druhy stavebnic, 

 montáž a demontáž výrobků ze 

stavebnice, 

 úklid prvků stavebnice, 

 ploché i prostorové stavby v přírodě. 

Přesahy 

VV (2. ročník): modelování a organizace prostoru  

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 

Komunikace, Kooperace a kompetice. 

 

Pěstitelské práce 

výstupy učivo 

 Rozlišuje a pojmenuje vybrané pokojové 

květiny a pečuje o ně. 

 Péče o pokojové rostliny, 

 pěstování ze semen a sazenic. 

Přesahy 

PRV (1. ročník): Rozmanitost přírody 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí. 

 

Příprava pokrmů  

výstupy učivo 

 Předvede správné chování u stolu, 

 připraví jednoduché občerstvení, 

 umyje a uklidí nádobí, 

 pojmenuje některá zařízení kuchyně, 

 zná nebezpečí při používání jednotlivých 

přístrojů. 

 Příprava stolu, 

 příprava drobného občerstvení, 

 názvy a funkce některých zařízení 

kuchyně, 

 bezpečnost při práci s jednoduchými 

přístroji v kuchyni – zásady bezpečnosti. 

Přesahy 

PRV (2. ročník): člověk a jeho zdraví 
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Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 

kompetice. 

 

 

 

 

 

3. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Práce s drobným materiálem 

výstupy učivo 

 Práce s drobným materiálem – přírodniny a 

jiný drobný materiál (plasty, drát, provázky aj.) 

 Vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů, 

o zvolí postup a pracovní operaci 

vzhledem k zamýšlenému 

výrobku, 

o využije vlastní představivost při 

obměně vzorového výrobku, 

 porovnává a ověřuje vlastnosti materiálů, 

o žák se seznamuje s vlastnostmi 

základních materiálů, které jsou 

pro práci s nimi důležité, 

o vlastnosti porovnává 

a ověřuje při práci, 

 bezpečně poznává nářadí a pomůcky, 

dovede s nimi zacházet, 

 dbá na bezpečnost při práci, 

 ošetří drobné poranění, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

práci s drobným materiálem, 

o v modelové situaci ošetří drobné 

poranění, 

 Přírodniny a jiný drobný materiál 

o Výroba drobných předmětů 

z přírodního materiálu, 

o využití přírodního a jiného drobného 

materiálu v kombinaci se čtvrtkou, 

barevnými papíry a kartonem, 

o využití plastů, 

o práce s modelovací hmotou, 

o práce s drátem a provázky. 
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 umí pracovat samostatně. 

 

 Práce s drobným materiálem - Práce 

s papírem 

 Zvládá pečlivé překládání a skládání 

papíru dle návodu, 

 obkresluje šablonu, 

 vystřihuje i drobnější předlohy, 

 rozlišuje různé druhy papíru, 

 pracuje s návodem, náčrtem, 

 popíše jednoduchý pracovní postup. 

 

 Práce s drobným materiálem – lidové zvyky a 

řemesla 

 Zná některá lidová řemesla, 

 navštíví výstavu s ukázkami lidové 

tvořivosti, 

 na základě pozorování vyrobí vlastní 

práci, 

o seznámí se s některou technikou 

lidového umění  

a použije ji ve své práci, 

zhotoví jednoduchý výrobek 

vztahující se k lidové tradici, 

 pozná lidové hračky. 

 

 Práce s drobným materiálem – práce 

s textilem 

 Zhotoví jednoduché funkční výrobky 

              pomocí elementárních dovedností  

              a činností. 

 

 

 

 

 

 Papír 

o práce s kartonem, barevným 

papírem, čtvrtkou, ubrousky aj., 

o stříhání, lepení, překládání, skládání, 

ohýbání, 

o zásady bezpečnosti při práci 

s jednoduchým nářadím  

a pomůckami, 

o ošetření drobného poranění. 

 

 Lidové zvyky a řemesla 

o Zvyky a tradice, 

o stará řemesla, 

o současná řemesla, 

o návštěva výstavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textil 

 Výroba drobných předmětů   

z bavlněné látky, filcu, kanavy, 

bavlnek, vlny. 

Přesahy 

PRV (3. ročník): Rozmanitost přírody 

VV (3. ročník): výtvarné vyjádření přírody  

VV (3. ročník): dekorativní práce 

VV (3. ročník): výtvarné osvojování věcí 

VV (3. ročník): modelování a organizace prostoru 

VV (3. ročník) : Hry s barvou 

PRV (3. ročník): Lidé kolem nás  

PRV (3. ročník): Lidé a čas 

PRV (3. ročník): Místo, kde žijeme 

VV (3. ročník): dekorativní práce  
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ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice, Mezilidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

 

Konstrukční činnosti 

výstupy učivo 

 Žák zvládá elementární dovednosti  

a činnosti při práci se stavebnicí, 

 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž, 

o podle návodu provede montáž a 

demontáž jednoduchého 

objektu, 

o použije různé díly stavebnice 

tak, aby byl výsledný objekt 

kompaktní, 

o využije vlastní představivost při 

práci se stavebnicí, 

o zorganizuje a časově rozvrhne 

pracovní postup,  

o Účinně používá materiál  

a nástroj. 

 Pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu, 

o Seznamuje se s pojmy, popisky, 

značkami a symboly 

používanými v jednoduchých 

pracovních návodech, 

o dodrží zadaný pracovní postup 

podle slovního návodu, předlohy 

nebo náčrtu, 

o zorganizuje si a časově rozvrhne 

práci,  

 Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu, 

o udrží přehledný a uspořádaný 

pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny a 

bezpečnosti, 

 Různé druhy prostorových stavebnic 

o Montáž a demontáž výrobku, 

o volba vhodného spojovacího 

materiálu,  

o volba vhodného nářadí, 

o práce s návodem, 

 stavby v přírodě, 

 vycházka na staveniště. 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

390 

 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

konstrukčních činnostech, 

 v modelové situaci ošetří drobné 

poranění, 

 dovede pracovat ve skupině. 

Přesahy 

VV (3. ročník): Modelování a organizace prostoru  

PRV (3. ročník): Místo, kde žijeme 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 

Komunikace, Kooperace a kompetice 

 

Pěstitelské práce 

výstupy učivo 

 Žák provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti,  

o vypěstuje rostlinu  

ze semene, 

 samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování, 

o založí jednoduchý pokus,  

o na základě pozorování provede 

záznam růstu a vývoje rostliny,  

o vede si jednoduché kolektivní 

záznamy. 

 žák ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny, 

o vypěstuje vybranou rostlinu 

podle zadaných pokynů a 

pečuje o ni, 

 volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní, 

o rozlišuje pěstitelské nářadí, 

o popíše účel běžně používaných 

pracovních pomůcek a nástrojů 

určených k pěstitelským 

pracím, 

o vybere z nabídky nářadí, 

nádoby a další pomůcky 

potřebné pro zadanou činnosti, 

 Pokojové rostliny: 

o množení a přesazování 

pokojových rostlin, 

o péče o pokojové rostliny – 

zalévání, vhodné umístění, 

světlo, teplo, 

 pokusy a pozorování: 

o pozorování růstu a vývoje 

pokojových rostlin, 

o pozorování vývoje rostlin 

v přírodě, 

 způsoby záznamů pozorování: 

o záznam do tabulky, 

o obrázkový záznam, 

o písemný záznam – popis 

pozorování. 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

391 

 

 žák dodržuje zásady hygieny  

a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc, 

o udrží přehledný  

a uspořádaný pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny  

a bezpečnosti, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

pěstitelských činnostech, 

o v modelové situaci ošetří 

drobné poranění. 

Přesahy 

PRV (3. ročník): Rozmanitost přírody 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

 

Příprava pokrmů 

výstupy učivo 

 Žák se orientuje v základním vybavení 

kuchyně, 

o popíše některé základní 

vybavení kuchyně, 

o popíše účel tohoto kuchyňského 

vybavení, 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

(studený), 

o vybere vhodné potraviny, 

o zvolí vhodné kuchyňské nádobí a 

náčiní, 

o podle receptu dodrží postup 

práce a časově si ho rozvrhne, 

o udrží pracovní prostor v čistotě a 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, 

 žák dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování, 

o prostře stůl k jednoduchému 

obědu, 

o popíše nebo prakticky předvede 

vhodné stolování  

a společenské chování, 

 Základní vybavení kuchyně, 

 výběr, nákup a skladování potravin, 

 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

 hygiena, 

 zdravý jídelníček, 

 bezpečnost práce s kuchyňským nářadím,  

 první pomoc při úrazu v kuchyni. 
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 vymyslí zdravý jídelníček, 

 žák udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc, 

o udrží přehledný a uspořádaný 

pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny  

a bezpečnosti, 

o bezpečně používá kuchyňské 

nástroje, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

přípravě pokrmů, 

o v modelové situaci ošetří drobné 

poranění. 

Přesahy 

PRV (3. ročník): Člověk a jeho zdraví 

ČJ (3. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice 

 

 

4. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Práce s drobným materiálem 

výstupy učivo 

 Práce s přírodninami 

 Tvoří přiměřenými pracovními 

operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z daného 

materiálu, 

o zvolí postup a pracovní operaci 

vzhledem k zamýšlenému výrobku, 

o využije vlastní představivost při 

obměně vzorového výrobku, 

 rozlišuje materiály, vlastnosti, 

 bezpečně využívá jejich vlastnosti při 

složitějších činnostech, 

 Práce s přírodninami 

o Práce s keramickou hlínou, 

o práce s kovem, dráty, 

o práce s plasty, 

o práce s provázky, 

o bezpečnost při práci, 

o ošetření krvácení. 
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 dokáže kombinovat, 

 volí a používá vhodné pracovní nářadí, 

nástroje a pomůcky vzhledem 

k použitému materiálu, 

o žák popíše vlastnosti základních 

materiálů, které jsou pro práci s nimi 

důležité, 

o žák popíše účel běžně používaných 

pomůcek a nástrojů, 

o žák z nabídky vybere vhodnou 

pomůcku a nástroj vzhledem 

k materiálu, se kterým pracuje, 

o udržuje pořádek na pracovním místě 

a dodržuje zásady hygieny  

a bezpečnosti práce, 

o poskytne první pomoc při úrazu. 

 

 Práce s papírem 

 Používá složitější metodickou řadu 

pracovního postupu, 

 rozliší různé materiály a uvede jejich 

vlastnosti. 

 Lidové zvyky a řemesla 

 Uvede příklady lidových řemesel, 

 napodobí jednoduchou formou 

vybraná lidová řemesla,  

 seznámí se s další technikou lidového 

umění a použije ji ve své práci, 

 vybere z nabídky prvek, lidového umění a 

použije ho ve své práci, 

 zhotoví jednoduchý výrobek vztahující se 

k lidové tradici, 

 navštíví výstavu s ukázkami lidové 

tvořivosti, 

 používá kreslené návody. 

 Práce s textilem 

 Zhotoví jednoduché funkční výrobky, 

 provede malou opravu oděvů, 

 zhotoví dárek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Práce s papírem 

o práce s kartonem, barevným 

papírem, čtvrtkou, ubrousky, 

tapetami a dalšími druhy papíru. 

 

 

 

 Lidové zvyky a řemesla 

 Zvyky a tradice, 

 stará řemesla, 

 minulost a současnost, 

 výzdoba školy, návštěva výstavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 Práce s textilem 

 Dotváření zbytků ošacení, 

 drobné opravy oděvů, 

 zdobení a barvení látek. 

Přesahy 

M (4. ročník) : Číselný obor 0 - 1 000 000  

VV (4. ročník): VV a životní prostředí  
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VV (4. ročník) : Hry s barvou 

ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova  

VV (4. ročník): dekorativní práce 

VL (4. ročník): Lidé a čas 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

 

Konstrukční činnosti 

výstupy učivo 

 Provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

o podle návodu provede montáž a 

demontáž jednoduchého 

objektu, 

o použije různé díly stavebnice 

tak, aby byl výsledný objekt 

kompaktní, 

o využije vlastní představivost při 

práci se stavebnicí, 

o zorganizuje a časově rozvrhne 

pracovní postup, 

 Pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu, 

o rozumí většině pojmů, popisků, 

značek a symbolů používaným 

v jednoduchých pracovních 

návodech, 

o dodrží zadaný pracovní postup 

podle slovního návodu, předlohy 

nebo náčrtu, 

o zorganizuje si a časově rozvrhne 

práci, 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu, 

o udrží přehledný a uspořádaný 

pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny a 

bezpečnosti, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

konstrukčních činnostech, 

 Různé druhy prostorových stavebnic, 

 práce s návodem, předlohou, náčrtem, 

 práce s jednoduchým programem, 

plánem, 

 stavby v přírodě, 

 technické informace, 

 první pomoc. 
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o v modelové situaci ošetří drobné 

poranění, 

 Dokáže pracovat ve skupině, plní zde svoji 

roli. 

Přesahy 

ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova 

M (4. ročník): Geometrie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 

Komunikace, Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

 

Pěstitelské práce 

výstupy učivo 

 Žák provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti,  

o vypěstuje rostlinu ze semene 

nebo ze sazenice, 

 samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování, 

o založí jednoduchý pokus,  

o na základě pozorování provede 

záznam růstu  

a vývoje rostliny, 

o z výsledků pokusů  

a pozorování pod vedením 

učitele vysvětlí správný postup 

při pěstování rostlin, 

o rozmnoží pokojové rostliny 

dělením trsů, 

 žák ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny, 

o vypěstuje vybranou rostlinu 

podle zadaných pokynů  

a pečuje o ni, 

 rozlišuje nebezpečné a jedovaté pokojové 

rostliny od bezpečných, 

 volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní, 

o rozlišuje pěstitelské nářadí, 

o popíše účel běžně používaných 

pracovních pomůcek a nástrojů 

 Množení a přesazování pokojových 

rostlin, 

 základní podmínky pro pěstování rostlin, 

 půda a její zpracování, 

 výživa rostlin, 

 pokusy a pozorování, 

 samostatné záznamy pozorování  

a pokusů, 

 první pomoc, 

 alergie na rostliny. 
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určených k pěstitelským 

pracím, 

o vybere z nabídky nářadí, 

nádoby a další pomůcky 

potřebné pro zadanou činnosti, 

 vyhledá informace o pokojových 

rostlinách v encyklopedii, 

 žák dodržuje zásady hygieny  

a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc, 

o udrží přehledný  

a uspořádaný pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny  

a bezpečnosti, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

pěstitelských činnostech, 

o v modelové situaci ošetří 

drobné poranění. 

Přesahy 

ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova  

PŘ (4. ročník): Živá příroda  

VV (4. ročník): dekorativní práce 

VL (4. ročník): Lidé a čas 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

 

Příprava pokrmů 

výstupy učivo 

 Žák se orientuje v základním vybavení 

kuchyně, 

o popíše základní vybavení 

kuchyně, 

o popíše účel kuchyňského 

vybavení, 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm, 

o vybere vhodné potraviny, 

o zvolí vhodné kuchyňské nádobí a 

náčiní, 

o podle receptu dodrží postup 

práce a časově si ho rozvrhne, 

 Základní vybavení kuchyně, 

 výběr, nákup a skladování potravin, 

 technika v kuchyni – historie  

a význam, 

 hygiena, 

 zdravý jídelníček, 

 bezpečnost. 
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o představí a zhodnotí připravený 

pokrm, 

o udrží pracovní prostor v čistotě a 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, 

 žák dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování, 

o prostře stůl k jednoduchému 

obědu, 

o popíše nebo prakticky předvede 

vhodné stolování  

a společenské chování, 

o zhlédne modelovou situaci, 

upozorní na nevhodné 

společenské chování  

a doporučí vhodný způsob 

chování a jednání, 

 žák udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc, 

o udrží přehledný a uspořádaný 

pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny  

a bezpečnosti, 

o bezpečně používá kuchyňské 

nástroje, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

přípravě pokrmů, 

 získává základní poznatky o nákupu  

a skladování potravin. 

Přesahy 

ČJ (4. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice 

 

 

5. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 
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Práce s drobným materiálem 

výstupy učivo 

 Práce s přírodninami a jiným drobným 

materiálem 

 Provede základní práce s technickými 

materiály, 

o zvolí postup a pracovní operaci 

vzhledem k zamýšlenému 

výrobku, 

o využije vlastní představivost při 

obměně vzorového výrobku, 

 rozlišuje různé materiály a uvede jejich 

vlastnosti, 

o žák popíše vlastnosti základních 

materiálů, které jsou pro práci 

s nimi důležité, 

 používá složitější pracovní nářadí 

a pomůcky, 

o žák popíše účel běžně 

používaných pomůcek  

a nástrojů, 

o žák z nabídky vybere vhodnou 

pomůcku a nástroj vzhledem 

k materiálu,  

se kterým pracuje, 

 žák udržuje pořádek na pracovním místě 

a dodržuje zásady hygieny  

a bezpečnosti práce, 

o žák udrží přehledný  

a uspořádaný pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny 

 a bezpečnosti, 

 předchází nebezpečí úrazů, 

 poskytne první pomoc, 

 ošetří jednoduché zranění, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

práci s drobným materiálem, 

o žák v modelové situaci ošetří 

drobné poranění. 

 Práce s papírem 

 používá méně tradiční zpracování 

 papíru 

 Drobný materiál 

 Výrobky vyrobené s použitím drobného 

materiálu:  

 přírodniny, 

 keramická hlína,  

 kov, 

 plasty,  

 drát, 

  provázky, 

 vlastnosti materiálů,  

 jejich využití v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Práce s papírem 
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 Práce s textilem 

 Vyrobí dárek s ohledem na funkčnost, 

               provádí drobné opravy oděvů 

 

 Lidové zvyky a řemesla 

 Využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic, 

o z nabídky vybere prvek, techniku 

lidového umění  

a použije ho ve své práci, 

o zhotoví jednoduchý výrobek 

vztahující se k lidové tradici, 

 seznámí se s některými lidovými 

tradicemi a zvyky jiných národů, 

o Seznamuje se se zvyky etnických 

menšin. 

 práce s kartonem, barevným 

papírem, čtvrtkou, ubrousky, 

tapetami a dalšími druhy papíru. 

 

 Práce s textilem 

 Dotváření zbytků ošacení, 

 drobné opravy oděvů (přišití 

knoflíku, zašití drobného poškození 

oděvů, přišití patentky atp.), 

 zdobení a barvení látek. 

 Lidové zvyky a řemesla 

 Zvyky a tradice, 

 stará řemesla, 

 minulost a současnost, 

 výzdoba školy. 

 

 

Přesahy 

M (5. ročník) : Číselný obor 0 - 1 000 000  

VV (5. ročník): Výtvarné osvojování přírody  

ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova  

VV (5. ročník): dekorativní práce 

VL (5. ročník): Lidé a čas 

VL (5. ročník): Lidé kolem nás  

VV (5. ročník): hra s barvou 

VV (5. ročník): dekorativní práce 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, komunikace, Mezilidské vztahy, Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Etnický původ 

 

Konstrukční činnosti 

výstupy učivo 

 Žák provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž, 

o podle návodu provede montáž a 

demontáž jednoduchého 

objektu, 

o použije různé díly stavebnice 

tak, aby byl výsledný objekt 

kompaktní, 

 Různé druhy prostorových stavebnic, 

 práce s návodem, předlohou, náčrtem, 

 práce s jednoduchým programem, 

plánem, 

 stavby v přírodě, 

 technické informace. 
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o využije vlastní představivost při 

práci se stavebnicí, 

o zorganizuje a časově rozvrhne 

pracovní postup, 

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu, 

o rozumí pojmům, popiskům, 

značkám a symbolům 

používaným v jednoduchých 

pracovních návodech, 

o dodrží zadaný pracovní postup 

podle slovního návodu, předlohy 

nebo náčrtu, 

o zorganizuje si a časově rozvrhne 

práci, 

 dodržuje zásady hygieny  

a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu, 

o udrží přehledný a uspořádaný 

pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny a 

bezpečnosti, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

konstrukčních činnostech, 

o v modelové situaci ošetří drobné 

poranění, 

 dokáže zorganizovat práci ve skupině, 

plní zde svoji roli, umí pracovat ve 

skupině bez konfliktů. 

Přesahy 

VL (5. ročník): Lidé kolem nás  

M (4. ročník): Geometrie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 

Komunikace, Kooperace a kompetice 

 

Pěstitelské práce 

výstupy učivo 

 Žák provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti,  

o vypěstuje rostlinu ze semene 

nebo ze sazenice, 

 Pěstování rostlin ze semen v místnosti, 

na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, 

koření, zelenina aj.), 

 osivo, 
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 samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování, 

o založí jednoduchý pokus,  

o na základě pozorování provede 

záznam růstu  

a vývoje rostliny, 

o z výsledků pokusů  

a pozorování vysvětlí správný 

postup při pěstování rostliny, 

o rozmnoží pokojové rostliny 

dělením trsů a řízkováním, 

 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové i jiné rostliny, 

 žák ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny, 

o vypěstuje vybranou rostlinu 

podle zadaných pokynů  

a pečuje o ni, 

o naaranžuje řezanou květinu do 

vhodné nádoby a pečuje o ni, 

 volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní, 

o rozlišuje pěstitelské nářadí, 

o popíše účel běžně používaných 

pracovních pomůcek a nástrojů 

určených k pěstitelským 

pracím, 

o vybere z nabídky nářadí, 

nádoby a další pomůcky 

potřebné pro zadanou činnosti, 

 vyhledává informace o rostlinách,  

 žák dodržuje zásady hygieny  

a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu, 

o udrží přehledný  

a uspořádaný pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny  

a bezpečnosti, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

pěstitelských činnostech, 

o v modelové situaci ošetří 

drobné poranění. 

 pěstování pokojových rostlin, 

 rostliny jako drogy, 

 množení a přesazování pokojových 

rostlin – různé způsoby množení, 

 zpracování ovoce a zeleniny. 
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Přesahy 

PŘ (4. ročník): Živá příroda 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 

Komunikace, Kooperace a kompetice  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

 

Příprava pokrmů 

výstupy učivo 

 Žák se orientuje v základním vybavení 

kuchyně, 

o popíše některé základní 

vybavení kuchyně, 

o popíše účel tohoto kuchyňského 

vybavení, 

 zná historii a význam techniky 

v domácnosti, 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm, 

o vybere vhodné potraviny, 

o zvolí vhodné kuchyňské nádobí a 

náčiní, 

o podle receptu dodrží postup 

práce a časově si ho rozvrhne, 

o představí a zhodnotí připravený 

pokrm, 

o udrží pracovní prostor v čistotě a 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, 

 udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy hygieny 

a bezpečnosti práce, 

 žák dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování, 

o prostře stůl k jednoduchému 

obědu, 

o popíše nebo prakticky předvede 

vhodné stolování  

a společenské chování, 

o zhlédne modelovou situaci, 

upozorní na nevhodné 

společenské chování  

a doporučí vhodný způsob 

chování a jednání, 

 Základní vybavení kuchyně, 

 výběr, nákup a skladování potravin, 

 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování, 

 technika v kuchyni – historie  

a význam, 

 nebezpečí úrazu při práci s domácími 

spotřebiči, 

 první pomoc při úrazu v kuchyni – řezné 

rány, opaření, úraz elektrickým proudem 

aj. 
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 žák udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc, 

o udrží přehledný a uspořádaný 

pracovní prostor, 

o dodrží zásady hygieny  

a bezpečnosti, 

o bezpečně používá kuchyňské 

nástroje, 

o na příkladech popíše, jak by 

postupoval v případě úrazu při 

přípravě pokrmů, 

o v modelové situaci ošetří drobné 

poranění, 

 žák získal základní poznatky o výběru, 

nákupu a skladování některých potravin. 

Přesahy 

ČJ (5. ročník): čtení a literární výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA: Kulturní diference 

 

6. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Práce technickými materiály 

výstupy učivo 

 Žák provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň, 

o seznámí se s několika druhy 

dřev a s jejich vlastnostmi, 

o popíše vlastnosti technických 

materiálů (dřevo), které jsou 

důležité pro jeho práci, 

o vysvětlí jednotlivé kroky své 

práce dle stanoveného postupu 

(písemného, obrazového) a 

aplikuje je, 

 Práce se dřevem 

 Druhy dřev, vlastnosti materiálu, užití 

v praxi,  

 technické náčrty a výkresy, technické 

informace a návody, 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro 

ruční opracování, 

organizace práce, důležité technologické 

postupy, 

 tradice a řemesla, 

 jednoduché pracovní operace  

a postupy (orýsování, řezání, pilování, 

broušení),  
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o uplatňuje získané návyky pro 

práci s technickými materiály 

(dřevem), 

o provede jednotlivé kroky  

dle postupu a dodrží kázeň při 

práci, 

o rozpozná důležité kroky 

postupu, které je nutné 

dodržet, 

 žák řeší jednoduché technické úkoly 

s vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí, 

o vybere vhodný materiál  

pro práci dle postupu, 

přístupnosti opracování  

a jeho oddělování, 

o vybere vhodné pracovní 

nástroje pro práci s technickým 

materiálem – dřevem. 

 žák organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost, 

o popíše postup, který je nutné 

dodržet při práci s technickými 

materiály, 

o připraví pracovní prostor  

a potřebné vybavení (nářadí, 

nástroje, materiál, pomůcky 

atd.), 

o rozvrhne práci dle časových 

dispozic, 

o v průběhu práce reorganizuje 

pracovní prostor dle potřeby, 

odklízí nepotřebný materiál, 

nástroje a nářadí bezpečně 

odkládá a uklízí, 

o účelně a bezpečně zachází 

s nástroji, zařízeními, materiály 

a surovinami, 

o na konci práce uklidí pracovní 

prostor. 

 žák užívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku, 

 úloha techniky v životě člověka, zneužití 

techniky, technika a životní prostředí, 

technika a volný čas,  

 bezpečnost práce a první pomoc. 
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o použije pro přípravu a k práci 

s technickým materiálem 

(dřevo) technickou 

dokumentaci (nákres, náčrt, 

výkres), 

o orientuje se v technické 

dokumentaci, 

o čte z nákresu, náčrtu  

a výkresu potřebné informace 

pro práci s technickým 

materiálem – rozměry, tvary, 

o nakreslí jednoduchý náčrt, 

který zjednoduší jeho práci 

s technickým materiálem 

(dřevo) – nakreslí od ruky, 

popřípadě použije základní 

matematické nástroje 

(pravítko, kružítko), 

o žák provede okótování, 

 žák dodržuje obecné zásady bezpečnosti 

a hygieny při práci  

i zásady bezpečnosti a ochrany  

při práci s nástroji a nářadím, 

o při práci dodržuje stanovená 

pravidla a zásady práce  

ve školní dílně, 

o popíše a vysvětlí, jakým 

způsobem ochrání nástroje před 

poškozením a pro delší výdrž, 

o dodrží zásady bezpečnosti  

při práci s technickým 

materiálem, 

o dodržuje hygienu práce, udržuje 

své pracovní místo čisté a 

bezpečné, 

 poskytne první pomoc při úrazu  

Přesahy 

M (6. ročník): Geometrie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

 

Design a konstruování 
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výstupy učivo 

 Žák sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 

daný model, 

o pracuje s návodem, náčrtem, 

plánem, programem k sestavení 

modelu, 

o Orientuje se v daném návodu, 

náčrtu, plánu, (rozumí pojmům, 

popiskům, značkám a 

symbolům), používaným 

v jednoduchých pracovních 

návodech), 

o vysvětlí jednotlivé kroky své 

práce podle stanoveného 

postupu a aplikuje je, 

o Dodrží postup v jednotlivých 

krocích daných návodem, 

náčrtem, plánem nebo 

programem; 

 navrhne a sestaví jednoduché 

konstrukční prvky a ověří a porovná jejich 

funkčnost, nosnost, stabilitu aj., 

o rozpozná důležité a stěžejní 

prvky konstrukce a model 

sestaví, 

o použije jednotlivé prvky  

dle návodu, náčrtu, plánu 

k sestavení konstrukce, 

o rozpozná, odhalí a napraví 

případné chyby v konstrukci 

(funkčnost, nosnost, stavbilitu 

aj), 

o hodnotí kvalitu jednotlivých 

kroků konstrukce, modelu, 

výrobků, 

 provádí montáž, demontáž a údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení, 

o organizuje pracovní prostor, 

o kontroluje nástroje, nářadí  

a jejich funkčnost,  

o kontroluje kvalitu materiálu 

(např. porušenost, defekty, vady 

materiálu nebo částí 

stavebnice), 

 Práce se stavebnicí (konstrukční, 

elektrotechnické), 

 sestavování modelů, 

 montáž a demontáž, 

 práce s návodem, předlohou, plánem, 

popřípadě s programem, 

 zásady bezpečnosti a bezpečnostní 

předpisy, 

 způsoby poskytnutí první pomoci. 
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o sestaví i rozloží konstrukčně 

jednoduchý model, výrobek, 

pokud je to konstrukčně možné, 

o upraví model, konstrukci, 

výrobek dle potřeby (oprava, 

údržba aj.) 

 dodržuje zásady bezpečnosti  

a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, 

o při práci dodržuje stanovená 

pravidla a zásady práce ve školní 

dílně, 

o popíše a vysvětlí, jakým 

způsobem ochrání nástroje  

a nářadí před poškozením  

a pro delší výdrž, 

o dodrží zásady bezpečnosti  

při konstrukčních činnostech, 

o dodržuje hygienu práce, udržuje 

své pracovní místo čisté a 

bezpečné, 

 poskytne první pomoc při úrazu (ošetří 

drobná zranění, přivolá pomoc při 

závažnějších poraněních). 

Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

Průřezová témata 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ: Komunikace, Kooperace a kompetice  

 

Pěstitelské práce, chovatelství 

výstupy učivo 

 Volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin, 

o použije pro přípravu práce 

dokumentaci, návod pro 

pěstování vybraných rostlin 

(zálivka, půda, světlo, teplo), 

o popíše a vysvětlí jednotlivé kroky 

důležité při procesu pěstování 

rostlin, 

o připraví pracovní prostor, 

prostředí pro pěstování 

vybraných rostlin, 

 Základní podmínky pro pěstování 

 Půda a její zpracování,  

 výživa rostlin,  

 ochrana rostlin a půdy. 

 Okrasné rostliny 

 Základy ošetřování pokojových květin, 

pěstování vybraných okrasných dřevin a 

květin, 

 péče o rostliny ve škole a v okolí školy, 

 květina v exteriéru a interiéru 

(hydroponie, bonsaje). 
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o udržuje pracovní prostor pro 

pěstování rostlin (odstraňuje 

plevel aj.) 

 pěstuje a využívá okrasné rostliny 

(květiny, dřeviny) pro výzdobu, 

– pozoruje rostlinu a volí vhodný 

postup péče dle druhu rostliny 

(zalití, přesazení, sestříhání aj.), 

– použije vhodné nástroje, nářadí 

při pěstování  

a aranžování květin, 

– vybere z nabídky vhodné rostliny 

pro výzdobu interiéru, exteriéru, 

– využije květiny při výzdobě 

interiéru, upraví květiny  

do vázy nebo jiné nádoby, 

 používá vhodné pracovní pomůcky  

a provádí jejich údržbu, 

– vybere z nabídky vhodné 

pracovní pomůcky, nástroje, 

náčiní pro pěstování vybraných 

druhů rostlin  

a použije je při výsadbě, výsevu, 

pěstování, péči  

a sklizni vybraných druhů rostlin, 

– popíše a vysvětlí, jakým 

způsobem ochrání nástroje  

a nářadí používané  

při pěstitelských činnostech před 

poškozením, 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu, 

– při práci dodržuje stanovená 

pravidla a zásady práce při 

pěstitelských pracích, 

– popíše a vysvětlí jednotlivé kroky 

své práce dle stanoveného 

postupu  

a dodrží kázeň při práci, 

– při práci s rostlinami 

s příslušnými nástroji dodržuje 

zásady bezpečnosti, 
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– poskytne první pomoc (ošetří 

drobná zranění, přivolá pomoc 

při závažnějších poraněních), 

– dodržuje hygienu práce 

(umývání po práci se zeminou 

atd.) 

 pozná hlavních druhy okrasných rostlin, 

 pozná základní druhy okrasných rostlin v 

parkových úpravách v okolí školy, 

 zná význam rostlin na prostředí. 

Přesahy 

P (7. Ročník): Biologie rostlin 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

ENFIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí , 

Vztah člověka k prostředí 

 

 

7. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ  

 

Práce technickými materiály 

výstupy učivo 

 Provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou 

kázeň, 

o popíše vlastnosti technických 

materiálů (dřevo, plasty), které 

jsou důležité pro jeho práci, 

o vysvětlí jednotlivé kroky své 

práce dle stanoveného postupu 

(písemného, obrazového) a 

aplikuje je, 

o uplatňuje získané návyky pro 

práci s technickými materiály 

(dřevem, plasty), 

o provede jednotlivé kroky dle 

postupu a dodrží kázeň při 

práci, 

 Práce se dřevem 

 Dřevařské výrobky 

 jednoduché pracovní úkony: 

o řezání děrovkou, 

o dlabání, 

o vrtání, 

o spojování vrty, 

o lepení, 

o úprava povrchu, 

 technické náčrty a výkresy, technické 

informace, návody.. 

 Práce s plasty 

 Význam a užití plastů 

 Termoplasty 

 bezpečnost při práci a hygiena 

 Práce s plasty: 
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o rozpozná důležité kroky 

postupu, které je nutné 

dodržet, 

 řeší jednoduché technické úkoly 

s vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí, 

o vybere vhodný materiál pro 

práci dle postupu, přístupnosti 

opracování a jeho oddělování, 

o vybere vhodné pracovní 

nástroje pro práci s technickým 

materiálem (dřevem, plasty). 

 organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost, 

o popíše postup, který je nutné 

dodržet při práci s technickými 

materiály, 

o připraví pracovní prostor a 

potřebné vybavení (nářadí, 

nástroje, materiál, pomůcky 

atd.), 

o rozvrhne práci dle časových 

dispozic, 

o v průběhu práce reorganizuje 

pracovní prostor dle potřeby, 

odklízí nepotřebný materiál, 

nástroje a nářadí bezpečně 

odkládá a uklízí, 

o účelně a bezpečně zachází 

s nástroji, zařízeními, materiály 

a surovinami, 

o na konci práce uklidí pracovní 

prostor, 

 užívá technickou dokumentaci, připraví si 

vlastní jednoduchý náčrt výrobku, 

o použije pro přípravu a k práci 

s technickým materiálem 

(dřevo) technickou 

dokumentaci (nákres, náčrt, 

výkres), 

o orientuje se v technické 

dokumentaci, 

o vrtání,  

o tepelné tvarování, 

o  lepení, 

o spojování teplem) 
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o čte z nákresu, náčrtu a výkresu 

potřebné informace pro práci 

s technickým materiálem – 

rozměry, tvary, 

o nakreslí jednoduchý náčrt, 

který zjednoduší jeho práci 

s technickým materiálem 

(dřevo) – nakreslí od ruky, 

popřípadě použije základní 

matematické nástroje 

(pravítko, kružítko), 

o žák provede okótování, 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím, 

o dodržuje pravidla a zásady práce 

ve školní dílně, 

o popíše a vysvětlí, jakým 

způsobem ochrání nástroje před 

poškozením a pro delší výdrž 

nástroje nebo nářadí, 

o dodrží zásady bezpečnosti při 

práci s technickým materiálem, 

o dodržuje hygienu práce, udržuje 

své pracovní místo čisté a 

bezpečné, 

 poskytne první pomoc při úrazu. 

Přesahy 

M (7. ročník): Geometrie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

Design a konstruování 

výstupy učivo 

 Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, daný 

model, 

o pracuje s návodem, náčrtem, 

plánem, programem k sestavení 

modelu, 

o Orientuje se v daném návodu, 

náčrtu, plánu, 

 Práce se stavebnicí (konstrukční, 

elektrotechnické), 

 sestavování modelů, 

 montáž a demontáž, 

 práce s návodem, předlohou, plánem. 
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o Vysvětlí jednotlivé kroky své 

práce podle stanoveného 

postupu a aplikuje je, 

o Dodrží postup v jednotlivých 

krocích daných návodem, 

náčrtem, plánem nebo 

programem; 

 navrhne a sestaví jednoduché 

konstrukční prvky a ověří a porovná jejich 

funkčnost, nosnost, stabilitu aj., 

o rozpozná důležité a stěžejní 

prvky konstrukce a model 

sestaví, 

o použije jednotlivé prvky  

dle návodu, náčrtu, plánu 

k sestavení konstrukce, 

o rozpozná, odhalí a napraví 

případné chyby v konstrukci 

(funkčnost, nosnost, stabilitu aj), 

o hodnotí kvalitu jednotlivých 

kroků konstrukce, modelu, 

výrobků; 

 provádí montáž, demontáž a údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení, 

o organizuje pracovní prostor, 

o kontroluje nástroje, nářadí  

a jejich funkčnost,  

o kontroluje kvalitu materiálu 

(např. porušenost, defekty, vady 

materiálu nebo částí 

stavebnice), 

o sestaví i rozloží konstrukčně 

jednoduchý model, výrobek, 

pokud je to konstrukčně možné, 

o upraví model, konstrukci, 

výrobek dle potřeby (oprava, 

údržba aj.) 

 dodržuje zásady bezpečnosti  

a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, 

o při práci dodržuje stanovená 

pravidla a zásady práce ve školní 

dílně, 

o popíše a vysvětlí, jakým 

způsobem ochrání nástroje  
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a nářadí před poškozením  

a pro delší výdrž, 

o dodrží zásady bezpečnosti  

při konstrukčních činnostech, 

o dodržuje hygienu práce, udržuje 

své pracovní místo čisté a 

bezpečné; 

 poskytne první pomoc při úrazu. 

Přesahy 

M (7. ročník): Geometrie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

Pěstitelské práce a chovatelství 

výstupy učivo 

 Volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin (zelenina), 

– použije pro přípravu práce 

dokumentaci, návod pro 

pěstování vybraných rostlin 

(zálivka, půda, světlo, teplo), 

– popíše a vysvětlí jednotlivé kroky 

důležité při procesu pěstování 

rostlin, 

– připraví pracovní prostor, 

prostředí pro pěstování 

vybraných rostlin, 

– udržuje pracovní prostor pro 

pěstování rostlin (odstraňuje 

plevel aj.) 

 pečuje o okrasné byliny a dřeviny v okolí 

školy, 

– pozoruje rostlinu a volí vhodný 

postup péče dle druhu rostliny 

(zalití, přesazení, sestříhání aj.), 

 pečuje o pokojové rostliny ve škole,  

– pozoruje rostlinu a volí vhodný 

postup péče dle druhu rostliny 

(zalití, přesazení, sestříhání aj.), 

 stará se o rostliny v atriu, 

– pozoruje rostlinu a volí vhodný 

postup péče dle druhu rostliny 

(zalití, přesazení, sestříhání aj.), 

 Základní podmínky pro pěstování 

 Půda a její zpracování, výživa rostlin, 

ochrana rostlin a půdy. 

 Zelenina  

 Osivo, sadba, výpěstky, podmínky  

a zásady pěstování. 

 Okrasné rostliny 

 Péče o okrasné byliny a dřeviny v okolí 

školy a pokojové rostliny  

ve škole, 

 údržba rostlin v atriu školy. 

 Chovatelství 

 Chov zvířat v domácnosti, podmínky 

chovu, hygiena a bezpečnost chovu, 

 kontakt se známými a neznámými zvířaty, 

 exkurze na statek. 
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– použije vhodné nástroje, nářadí 

při pěstování rostlin, 

 používá vhodné pracovní pomůcky  

a provádí jejich údržbu, 

– vybere z nabídky vhodné 

pracovní pomůcky, nástroje, 

náčiní pro pěstování vybraných 

druhů rostlin  

a použije je při výsadbě, výsevu, 

pěstování, péči  

a sklizni vybraných druhů rostlin, 

– popíše a vysvětlí, jakým 

způsobem ochrání nástroje  

a nářadí používané  

při pěstitelských činnostech před 

poškozením, 

 prokáže základní znalost chovu drobných 

zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 

zvířaty, 

– popíše a vysvětlí základní 

charakteristiku chovu vybraných 

druhů drobných zvířat, 

– vysvětlí zásady bezpečného 

kontaktu se zvířaty, 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu, způsobeného 

zvířaty, 

– při práci dodržuje stanovená 

pravidla a zásady práce, 

– popíše a vysvětlí jednotlivé kroky 

své práce  

dle stanoveného postupu  

a dodrží kázeň při práci, 

– při práci se zvířaty dodržuje 

zásady bezpečnosti, 

– poskytne první pomoc (ošetří 

drobná zranění, přivolá pomoc 

při závažnějších poraněních), 

– dodržuje hygienu práce 

(umývání po práci se zvířaty 

atd.) 

 zná význam rostlin pro prostředí. 

Přesahy 
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Př (7. ročník) – biologie rostlin 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života ,Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí , Vztah člověka k prostředí 

 

8. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Práce technickými materiály 

výstupy učivo 

 Provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou 

kázeň, 

o Seznámí se s některými druhy 

kovů, 

o popíše vlastnosti technického 

materiálu (kov), které jsou 

důležité pro jeho práci, 

o vysvětlí jednotlivé kroky své 

práce dle stanoveného postupu 

(písemného, obrazového) a 

aplikuje je, 

o uplatňuje získané návyky pro 

práci s technickými materiály 

(kovem), 

o provede jednotlivé kroky  

dle postupu a dodrží kázeň při 

práci, 

o rozpozná důležité kroky 

postupu, které je nutné 

dodržet, 

 řeší jednoduché technické úkoly 

s vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí, 

o vybere vhodný materiál  

pro práci dle postupu, 

přístupnosti opracování  

a jeho oddělování, 

 Práce s kovem 

 Technické kovy, 

 výroba oceli, 

 vlastnosti kovů a jejich slitin, 

 jednoduché pracovní úkony: 

o řezání,  

o pilování,  

o vrtání,  

o nýtování 

o měření posuvným měřidlem) 

 povrhy kovů, 

 rozdělení nejčastěji používaných kovů, 

 vlastnosti a upotřebení, 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro 

ruční opracování, 

 organizace práce, 

    důležité technologické postupy. 

 Úloha techniky v životě člověka 

 Zneužití techniky,  

 technika a životní prostředí, 

 technika a volný čas,  

 tradice a řemesla. 
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o vybere vhodné pracovní 

nástroje pro práci s technickým 

materiálem – kovem. 

 organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost, 

o popíše postup, který je nutné 

dodržet při práci s technickými 

materiály, 

o připraví pracovní prostor  

a potřebné vybavení (nářadí, 

nástroje, materiál, pomůcky 

atd.), 

o rozvrhne práci dle časových 

dispozic, 

o v průběhu práce reorganizuje 

pracovní prostor dle potřeby, 

odklízí nepotřebný materiál, 

nástroje a nářadí bezpečně 

odkládá a uklízí, 

o účelně a bezpečně zachází 

s nástroji, zařízeními, materiály 

a surovinami, 

o na konci práce uklidí pracovní 

prostor. 

 užívá technickou dokumentaci, připraví si 

vlastní jednoduchý náčrt výrobku, 

o použije pro přípravu  

a k práci s technickým 

materiálem (kov) technickou 

dokumentaci (nákres, náčrt, 

výkres), 

o orientuje se v technické 

dokumentaci, 

o čte z nákresu, náčrtu  

a výkresu potřebné informace 

pro práci s technickým 

materiálem – rozměry, tvary, 

o nakreslí jednoduchý náčrt, 

který zjednoduší jeho práci 

s technickým materiálem (kov) 

– nakreslí od ruky, popřípadě 

použije základní matematické 

nástroje (pravítko, kružítko), 
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o žák provede okótování, 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím, 

o při práci dodržuje stanovená 

pravidla a zásady práce  

ve školní dílně, 

o popíše a vysvětlí, jakým 

způsobem ochrání nástroje před 

poškozením a pro delší výdrž, 

o dodrží zásady bezpečnosti  

při práci s technickým 

materiálem, 

o dodržuje hygienu práce, udržuje 

své pracovní místo čisté a 

bezpečné, 

 poskytne první pomoc při úrazu. 

Přesahy 

M (8. ročník): Geometrie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

Design a konstruování 

výstupy učivo 

 Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, daný 

model, 

o pracuje s návodem, náčrtem, 

plánem, programem k sestavení 

modelu, 

o Orientuje se v daném návodu, 

náčrtu, plánu, 

o Vysvětlí jednotlivé kroky své 

práce podle stanoveného 

postupu a aplikuje je, 

o Dodrží postup v jednotlivých 

krocích daných návodem, 

náčrtem, plánem nebo 

programem, 

 navrhne a sestaví jednoduché 

konstrukční prvky a ověří a porovná jejich 

funkčnost, nosnost, stabilitu aj., 

 Práce se stavebnicí (konstrukční, 

elektrotechnické, elektronické), 

 sestavování modelů, 

 tvorba konstrukčních prvků, 

 montáž a demontáž, 

 návod, předloha, náčrt, plán, schéma 

 práce s návodem, předlohou, 

schématem, plánem. 
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o rozpozná důležité a stěžejní 

prvky konstrukce a model 

sestaví, 

o použije jednotlivé prvky  

dle návodu, náčrtu, plánu 

k sestavení konstrukce, 

o rozpozná, odhalí a napraví 

případné chyby v konstrukci 

(funkčnost, nosnost, stavbilitu 

aj), 

o hodnotí kvalitu jednotlivých 

kroků konstrukce, modelu, 

výrobků, 

 provádí montáž, demontáž a údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení, 

o organizuje pracovní prostor, 

o kontroluje nástroje, nářadí  

a jejich funkčnost,  

o kontroluje kvalitu materiálu 

(např. porušenost, defekty, vady 

materiálu nebo částí 

stavebnice), 

o sestaví i rozloží konstrukčně 

jednoduchý model, výrobek, 

pokud je to konstrukčně možné, 

o upraví model, konstrukci, 

výrobek dle potřeby (oprava, 

údržba aj.); 

 dodržuje zásady bezpečnosti  

a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, 

o při práci dodržuje stanovená 

pravidla a zásady práce  

ve školní dílně, 

o popíše a vysvětlí, jakým 

způsobem ochrání nástroje  

a nářadí před poškozením  

a pro delší výdrž, 

o dodrží zásady bezpečnosti  

při konstrukčních činnostech, 

o dodržuje hygienu práce, udržuje 

své pracovní místo čisté a 

bezpečné, 

 poskytne první pomoc při úrazu. 

Přesahy 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

419 

 

M (6. ročník): Geometrie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

 

Pěstitelské práce a chovatelství 

výstupy učivo 

 Volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin (léčivé 

rostliny, koření), 

– použije pro přípravu práce 

dokumentaci, návod pro 

pěstování vybraných rostlin 

(zálivka, půda, světlo, teplo), 

– popíše a vysvětlí jednotlivé kroky 

důležité při procesu pěstování 

rostlin, 

– připraví pracovní prostor, 

prostředí pro pěstování 

vybraných rostlin, 

– udržuje pracovní prostor  

pro pěstování rostlin (odstraňuje 

plevel aj.) 

 pečuje o okrasné byliny a dřeviny v okolí 

školy, 

– pozoruje rostlinu a volí vhodný 

postup péče  

dle druhu rostliny (zalití, 

přesazení, sestříhání aj.), 

– použije vhodné nástroje, nářadí 

při pěstování  

a aranžování květin, 

– vybere z nabídky vhodné rostliny 

pro výzdobu interiéru, exteriéru, 

– využije květiny při výzdobě 

interiéru, upraví květiny  

do vázy nebo jiné nádoby, 

 pečuje o pokojové rostliny ve škole,  

– pozoruje rostlinu a volí vhodný 

postup péče  

dle druhu rostliny (zalití, 

přesazení, sestříhání aj.), 

 Ovocné rostliny 

 Druhy ovocných rostlin,  

 způsob pěstování,  

 uskladnění a zpracování. 

 Okrasné rostliny 

 Péče o okrasné byliny a dřeviny v okolí 

školy a pokojové rostliny  

ve škole, 

 aranžování květin, 

 údržba rostlin v atriu školy. 

 Léčivé rostliny, koření  

 Pěstování vybrané rostliny; 

  rostliny a zdraví člověka;  

 léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté;  

 rostliny jako drogy a jejich zneužívání; 

 alergie. 

 Chovatelství 

 Chov zvířat pro užitek, podmínky chovu, 

hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se 

známými a neznámými zvířaty, exkurze 

na farmu. 
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 stará se o rostliny v atriu, 

– pozoruje rostlinu a volí vhodný 

postup péče  

dle druhu rostliny (zalití, 

přesazení, sestříhání aj.), 

– použije vhodné nástroje, nářadí 

při pěstování rostlin, 

 používá vhodné pracovní pomůcky  

a provádí jejich údržbu, 

– vybere z nabídky vhodné 

pracovní pomůcky, nástroje, 

náčiní pro pěstování vybraných 

druhů rostlin  

a použije je při výsadbě, výsevu, 

pěstování, péči  

a sklizni vybraných druhů rostlin, 

– popíše a vysvětlí, jakým 

způsobem ochrání nástroje  

a nářadí používané  

při pěstitelských činnostech před 

poškozením, 

– popíše a vysvětlí základní 

charakteristiku chovu vybraných 

druhů drobných zvířat, 

– vysvětlí zásady bezpečného 

kontaktu se zvířaty,  

 prokáže základní znalost chovu vybraných 

hospodářských zvířat 

a zásad bezpečného kontaktu  

se zvířaty, 

– popíše a vysvětlí základní 

charakteristiku chovu vybraných 

druhů hospodářských zvířat, 

– vysvětlí zásady bezpečného 

kontaktu se zvířaty, 

 dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu, způsobeného 

zvířaty, 

– při práci dodržuje stanovená 

pravidla a zásady práce, 

– popíše a vysvětlí jednotlivé kroky 

své práce dle stanoveného 
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postupu  

a dodrží kázeň při práci, 

– při práci se zvířaty dodržuje 

zásady bezpečnosti, 

– poskytne první pomoc (ošetří 

drobná zranění, přivolá pomoc 

při závažnějších poraněních), 

– dodržuje hygienu práce 

(umývání po práci se zvířaty 

atd.) 

 zná význam rostlin pro prostředí. 

 

Přesahy 

P (8. Ročník): Biologie živočichů 

P (7.ročník): biologie rostlin 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí , Vztah člověka k prostředí 

Svět práce 

výstupy učivo 

 Žák se orientuje v pracovních činnostech 

vybraných profesí, 

o Popíše základní profese  

a jejich podmínky z hlediska 

vzdělání a profesních 

dovedností, 

o vysvětlí vliv školy (výběr školy, 

zaměření, podmínky pro přijetí) 

na pracovní zařazení, 

o popíše pracovní prostředí 

vybraných profesí, 

 posoudí své možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy, 

o rozpozná své kompetence  

a porovná je s požadavky 

konkrétního povolání, 

o navrhne v modelových situacích 

řešení volby vhodného povolání, 

profesní přípravy a vysvětlí 

 Volba profesní orientace  

 Základní principy, 

 sebepoznávání: 

o osobní zájmy a cíle,  

o tělesný a zdravotní stav, 

o osobní vlastnosti  

a schopnosti, 

o sebehodnocení,  

o vlivy na volbu profesní 

orientace, 

o informační základna  

pro volbu povolání,  

o práce s profesními informacemi 

a využívání poradenských služeb. 

 Možnosti vzdělávání  

 Náplň učebních a studijních oborů, 

 přijímací řízení,  

 informace a poradenské služby. 

 Podnikání 

 Druhy a struktura organizací, 

 nejčastější formy podnikání, 
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nutnost celoživotního vzdělávání  

ve vybraných profesích, 

 využije profesní informace  

a poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání, 

o popíše příslušné poradenské 

služby pro výběr povolání  

a jejich funkce, 

o použije vybrané webové 

stránky a portály pro získání a 

zpracování informací týkajících 

se poradenských služeb, 

pracovních pozic  

a dalších profesních informací 

souvisejících se získáním 

zaměstnání, popřípadě využije 

jiné možnosti k získání těchto 

informací, 

 žák prokáže v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby při 

vstupu na trh práce, 

o aplikuje pravidla slušného 

chování při prezentaci své 

osoby v modelových situacích 

při vstupu na trh práce, 

o popíše a předvede 

v modelových situacích žádost 

o pracovní pozici, 

o využije v modelových situacích 

materiály, které jsou důležité 

pro přijímací pohovor 

(motivační dopis, životopis aj.) 

na konkrétní pracovní pozici. 

 drobné a soukromé podnikání. 

 Trh práce 

 Povolání lidí,  

o druhy pracovišť, pracovních 

prostředků, pracovních objektů,  

o charakter a druhy pracovních 

činností,  

o požadavky kvalifikační, 

zdravotní a osobnostní, 

 rovnost příležitostí na trhu práce. 

 Zaměstnání 

 Pracovní příležitosti v obci (regionu),  

 způsoby hledání zaměstnání. 

 psaní životopisu,  

 problémy nezaměstnanosti,  

 úřady práce. 

 

Přesahy 

OEV (8.ročník): Pracovní poměr a volba povolání 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

ENFIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA:Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 
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9. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, POVINNÝ 

 

Práce technickými materiály 

výstupy učivo 

 Provádí jednoduché práce s technickými materiály 

a dodržuje technologickou kázeň, 

o popíše vlastnosti technických materiálů 

(dřevo, kov), které jsou důležité pro 

jeho práci, 

o vysvětlí jednotlivé kroky své práce dle 

stanoveného postupu (písemného, 

obrazového) a aplikuje je, 

o uplatňuje získané návyky pro práci 

s technickými materiály (dřevem, 

kovem), 

o provede jednotlivé kroky dle postupu a 

dodrží kázeň při práci, 

o rozpozná důležité kroky postupu, které 

je nutné dodržet, 

 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí, 

o vybere vhodný materiál pro práci dle 

postupu, přístupnosti opracování a jeho 

oddělování, 

o vybere vhodné pracovní nástroje pro 

práci s technickým materiálem – 

dřevem a kovem, 

 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost, 

o popíše postup, který je nutné dodržet 

při práci s technickými materiály, 

o připraví pracovní prostor a potřebné 

vybavení (nářadí, nástroje, materiál, 

pomůcky atd.), 

o rozvrhne práci dle časových dispozic, 

o v průběhu práce reorganizuje pracovní 

prostor dle potřeby, odklízí nepotřebný 

materiál, nástroje a nářadí bezpečně 

odkládá a uklízí, 

o účelně a bezpečně zachází s nástroji, 

zařízeními, materiály a surovinami, 

o na konci práce uklidí pracovní prostor, 

 Práce se dřevem 

 Dřevařské výrobky 

 jednoduché pracovní úkony: 

o řezání děrovkou, 

o dlabání, 

o vrtání, 

o spojování vruty, 

o lepení, 

o úprava povrchu, 

 technické náčrty a výkresy, 

technické informace, návody, 

 organizace práce, 

  důležité technologické postupy. 

 Práce s kovem 

 Technické kovy, 

 výroba oceli, 

 vlastnosti kovů a jejich slitin, 

 jednoduché pracovní úkony: 

o řezání,  

o pilování,  

o vrtání,  

o nýtování 

o měření posuvným 

měřidlem) 

 povrhy kovů, 

 rozdělení nejčastěji používaných 

kovů, 

 vlastnosti a upotřebení, 

 pracovní pomůcky, nářadí a 

nástroje pro ruční opracování, 

 organizace práce, 

 důležité technologické postupy. 

 Úloha techniky v životě člověka 

 Zneužití techniky,  

 technika a životní prostředí, 

 technika a volný čas,  

 tradice a řemesla. 
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 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 

jednoduchý náčrt výrobku, 

o použije pro přípravu a k práci 

s technickým materiálem (dřevo, kov) 

technickou dokumentaci (nákres, náčrt, 

výkres), 

o orientuje se v technické dokumentaci, 

o čte z nákresu, náčrtu  

a výkresu potřebné informace pro práci 

s technickým materiálem – rozměry, 

tvary, 

o nakreslí jednoduchý náčrt, který 

zjednoduší jeho práci s technickým 

materiálem (dřevo, kov) – nakreslí  

od ruky, popřípadě použije základní 

matematické nástroje (pravítko, 

kružítko), 

o žák provede okótování, 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při 

práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 

s nástroji a nářadím, 

o při práci dodržuje stanovená pravidla a 

zásady práce  

ve školní dílně, 

o popíše a vysvětlí, jakým způsobem 

ochrání nástroje před poškozením a pro 

delší výdrž, 

o dodrží zásady bezpečnosti  

při práci s technickým materiálem, 

o dodržuje hygienu práce, udržuje své 

pracovní místo čisté a bezpečné, 

 poskytne první pomoc při úrazu. 

Přesahy 

M (8. ročník): Geometrie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

Design a konstruování 

výstupy učivo 

 Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, daný model, 

o pracuje s návodem, náčrtem, plánem, 

programem k sestavení modelu, 

 Práce se stavebnicí (konstrukční, 

elektrotechnické, elektronické), 

 sestavování modelů, 

 tvorba konstrukčních prvků, 
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o orientuje se v daném návodu, náčrtu, 

plánu, 

o vysvětlí jednotlivé kroky své práce podle 

stanoveného postupu a aplikuje je, 

o dodrží postup v jednotlivých krocích 

daných návodem, náčrtem, plánem nebo 

programem; 

 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a 

ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu 

aj., 

o rozpozná důležité a stěžejní prvky 

konstrukce a model sestaví, 

o použije jednotlivé prvky  

dle návodu, náčrtu, plánu k sestavení 

konstrukce, 

o rozpozná, odhalí a napraví případné 

chyby v konstrukci (funkčnost, nosnost, 

stabilitu aj), 

o hodnotí kvalitu jednotlivých kroků 

konstrukce, modelu, výrobků, 

 provádí montáž, demontáž a údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení, 

o organizuje pracovní prostor, 

o kontroluje nástroje, nářadí  

a jejich funkčnost,  

o kontroluje kvalitu materiálu (např. 

porušenost, defekty, vady materiálu 

nebo částí stavebnice), 

o sestaví i rozloží konstrukčně jednoduchý 

model, výrobek, pokud je to konstrukčně 

možné, 

o upraví model, konstrukci, výrobek dle 

potřeby (oprava, údržba aj.); 

 dodržuje zásady bezpečnosti  

a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, 

o při práci dodržuje stanovená pravidla a 

zásady práce ve školní dílně, 

o popíše a vysvětlí, jakým způsobem 

ochrání nástroje  

a nářadí před poškozením  

a pro delší výdrž, 

o dodrží zásady bezpečnosti  

při konstrukčních činnostech, 

 montáž a demontáž, 

 návod, předloha, náčrt, plán, 

schéma 

 práce s návodem, předlohou, 

schématem, plánem, 

s jednoduchým programem. 
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o dodržuje hygienu práce, udržuje své 

pracovní místo čisté a bezpečné; 

 poskytne první pomoc při úrazu. 

Přesahy 

M (9. ročník): Geometrie 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

Svět práce 

Výstupy učivo 

 Žák se orientuje v pracovních činnostech 

vybraných profesí, 

o Popíše základní profese a jejich podmínky 

z hlediska vzdělání a profesních 

dovedností, 

o vysvětlí vliv školy (výběr školy, zaměření, 

podmínky pro přijetí) na pracovní 

zařazení, 

o popíše pracovní prostředí vybraných 

profesí; 

 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 

vhodného povolání a profesní přípravy, 

o rozpozná své kompetence a porovná je 

s požadavky konkrétního povolání, 

o navrhne v modelových situacích řešení 

volby vhodného povolání, profesní 

přípravy a vysvětlí nutnost celoživotního 

vzdělávání ve vybraných profesích; 

 využije profesní informace  

a poradenské služby pro výběr vhodného 

vzdělávání, 

o popíše příslušné poradenské služby pro 

výběr povolání  

a jejich funkce, 

o použije vybrané webové stránky a 

portály pro získání a zpracování 

informací týkajících se poradenských 

služeb, pracovních pozic  

a dalších profesních informací 

souvisejících se získáním zaměstnání, 

popřípadě využije jiné možnosti 

k získání těchto informací, 

 Trh práce: 

  Povolání lidí, 

  druhy pracovišť, pracovních 

prostředků, pracovních objektů, 

 charakter a druhy pracovních 

činností;  

 požadavky kvalifikační, zdravotní  

a osobnostní;  

 rovnost příležitostí na trhu práce. 

 

 Volba profesní orientace 

 Základní principy, 

 sebepoznávání: 

o osobní zájmy a cíle,  

o tělesný a zdravotní stav, 

o osobní vlastnosti  

a schopnosti, 

o  sebehodnocení,  

o vlivy na volbu profesní 

orientace, 

 informační základna pro volbu 

povolání,  

 práce s profesními informacemi 

a využívání poradenských služeb. 

 Možnosti vzdělávání  

 Náplň učebních a studijních oborů, 

 přijímací řízení,  

 informace a poradenské služby. 

 Zaměstnání  

 Pracovní příležitosti v obci 

(regionu), 
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 žák prokáže v modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu na trh práce, 

o aplikuje pravidla slušného chování při 

prezentaci své osoby v modelových 

situacích při vstupu na trh práce, 

o popíše a předvede v modelových 

situacích žádost o pracovní pozici, 

o využije v modelových situacích materiály, 

které jsou důležité pro přijímací pohovor 

(motivační dopis, životopis aj.) na 

konkrétní pracovní pozici. 

 způsoby hledání zaměstnání,  

 psaní životopisu,  

 pohovor u zaměstnavatele,  

 problémy nezaměstnanosti,  

 úřady práce, 

 práva a povinnosti zaměstnanců  

a zaměstnavatelů. 

 Podnikání 

 Druhy a struktura organizací, 

 nejčastější formy podnikání, 

 drobné a soukromé podnikání. 

Přesahy 

OEV (9.ročník): Pracovní poměr a volba povolání 

ČJ (9. Ročník): životopis 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností 

poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

 

5.10. DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY  

5.10.1. DOMÁCÍ NAUKY  

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 

       Bez ohledu na další vzdělávací cestu jednotlivých žáků má předmět: 
 Shrnout a uřídit doposud získané poznatky a upevnit základní dovednosti i návyky 

žáků z této oblasti. 
 Poskytnout jim prostor pro získání dalších praktických a uživatelských dovedností, 

spojených s vedením a provozem domácnosti a s osvojením si pracovních postupů 
při různých činnostech v domácnosti. 

 Ve své komplexnosti má výrazným způsobem formovat přípravu žáků na rodinný 
život a životní role.  

 Podílet se na vytváření žádoucích postojů ke zdravému způsobu života.  
 Pozitivně ovlivnit jejich vztah k praktickým činnostem a k práci a vytvářet podmínky 

pro cílenou životni a profesní orientaci žáků. 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
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   Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Vztah člověka k prostředí 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské vztahy 
 Kulturní diference 
 Podpora multikulturality 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Komunikace 
 Mezilidské vztahy 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Kreativita  

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 

 Jsme Evropané 
 Evropa a svět nás zajímají 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

    Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST  

 
 Nakupování a placení 
 Hospodaření domácnosti 
 Přebytek rozpočtu domácnosti 
 Schodek rozpočtu domácnosti 

 
 
 
 
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU DOMÁCÍ NAUKY 
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Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      0+1 0+1  0+1 

Typ 
předmětu 

     volitelný volitelný  volitelný 

Ve školním roce 2018/2019 budou domácí nauky dokončovat pouze v 9. ročníku, a to v případě možnosti 

otevření skupiny (alespoň 7. žáků). 

Učební plán pro domácí nauky v 8. a 9. ročníku je přílohou tohoto ŠVP. 

 

6. A 7. ROČNÍK, DOTACE 0+1 HODINA, VOLITELNÝ 

 

Příprava pokrmů 

výstupy učivo 
 Orientuje se v základním vybavení 

kuchyně, seznámil se s použitím všech 
spotřebičů, nádobím a ostatními 
pomůckami. 

 Dodržuje klid, soustředěnost a pečlivost 
při práci. 

 Udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch při přípravě pokrmů, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce při 
manipulaci s potravinami. 

 Zvládá organizaci práce při vaření. 
 Zvládá úklidové práce v domácnosti. 
 Ohlásí každé poranění a dovede ošetřit 

jednoduché poranění. 
 Umí ekonomicky nakládat s potravinami, 

šetří energiemi. 
 Rozeznává vhodné potraviny na přípravu 

pokrmů v syrovém i tepelném stavu, 
rozlišuje poživatiny. 

 Dbá na zdravou (racionální) stravu, pečuje 
o své zdraví, vysvětlí důležitost dodržování 
pitného režimu, orientuje se v denním 
stravovacím režimu, seznámí se 
s důležitostí živin pro lidský organismus. 

 Orientuje se a dokáže vypočítat spotřebu 
surovin na výrobu pokrmů. 

 Zařízení a vybavení kuchyně, pracovní řád 
cvičné kuchyně, zásady pro práci v kuchyni, 
postup při mytí nádobí, 

 hygiena a bezpečnost práce ve cvičné 
kuchyni, 

 potrava a její složky, poživatiny a jejich 
rozdělení, význam živin pro lidský 
organismus, 

 kuchařské knihy, vhodná sestava pokrmů, 

 racionální výživa, hlavní zásady racionální 
výživy, 

 denní stravovací režim, nákup potravin a 
skladování, 

 předběžná příprava potravin rostlinného a 
živočišného původu, 

 zásady správného stolování – prostírání, 
inventář na úseku obsluhy a jeho význam, 
způsob obsluhy, etiketa stolování, 

 základní tepelné úpravy, dohotovování 
pokrmu, dochucování, estetická úprava 
pokrmu, 

 příprava jednoduchých studených pokrmů 
a studených předkrmů, tradiční české 
pomazánky, 

 příprava polévek, význam, druhy, příprava 
vývaru (hnědé polévky) s různými druhy 
vložek a zavářek, 
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 Orientuje se ve způsobech předběžných 
úprav a předběžné přípravy potravin, 
uvede jednotlivé způsoby čištění surovin. 

 Rozeznává tepelné úpravy, vysvětlí rozdíly 
mezi jednotlivými tepelnými úpravami. 

 Připraví jednoduchý pokrm studené 
kuchyně. 

 Seznámí se s tradičními pokrmy našich 
předků a českou lidovou kuchyní. 

 Připraví tradiční české polévky, 
charakterizuje druhy polévek, vyrobí 
vložku nebo zavářku do hnědé polévky. 

 Připraví jednoduché teplé pokrmy – 
omáčka, příloha, bezmasý pokrm, 
moučník a moučný pokrm. 

 Ovládá základní principy stolování a 
obsluhy u stolu. 

 příprava omáček, význam druhy, tradiční 
české omáčky, praktická ukázka teplé a 
studené omáčky, 

 příprava příloh k hlavním pokrmům, 
zásady racionální výživy, základní 
technologie přípravy, 

 příprava bezmasých pokrmů, 

 příprava jednoduchých moučníků a 
moučných pokrmů. 

Přesahy 
M (7. ročník): Desetinná čísla 
M (7. ročník): Poměr, přímá a nepřímá úměrnost  
ZŽS (6. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (6. ročník): Osobní bezpečí a péče o zdraví  
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova  
OEV (7. ročník): Svět kolem nás 
OEV (7. ročník): Majetek v našem životě  
OEV (7. ročník): Člověk a kultura 
OEV (7. ročník): Volba povolání  
OEV (8. ročník): Hospodaření 
P (8. ročník): biologie člověka 
ZŽS (7. ročník): Zneužívání návykových látek  
ZŽS (7. ročník): Zdravá výživa 
ZŽS (7. ročník): Zdraví 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Rozvoj schopností poznávání, Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, 
Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Podpora multikulturality 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.  
 

Provoz domácnosti 

výstupy učivo 
 Zná zdroje vody pro byt, ve kterém bydlí a 

pro školu. 
 Umí zdůvodnit, proč má vodou šetřit. 

Voda 

 dělení vod podle zdrojů, 

 kvalita vody, 
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 Ví, kde je umístěn vodoměr k bytu, ve 
kterém bydlí. 

 Sleduje na vodoměru po dobu jednoho 
týdne denní spotřebu vody ve svém bytě. 

 Popíše domovní vodovod ve svém domě 
nebo ve škole, uvede konkrétní místa 
uzávěrů vodovodního rozvodu v bytě, udá 
polohu požárního hydrantu nejbližšího 
k jeho bytu a ke třídě. Uvede polohu 
nejbližšího hasicího přístroje ke třídě. 

 Dokáže uvést význam vodních filtrů. 
 Seznámí se s viditelnými rozvody domovní 

kanalizace v domě či ve škole. 
 Navrhne možné úspory energie 

vynaložené na vytápění a osvětlení. 
 Zná výhody a nevýhody různých typů 

osvětlení. 
 Sleduje spotřebu energie určenou na 

osvětlení nebo vytápění (elektroměr, 
plynoměr – podle podmínek bytu) po 
dobu 1 týdne. Zaznamená v tabulce nebo 
grafu. 

 vodovod, 

 rozvod teplé vody, 

 vodní filtry, 

 kanalizace. 
Teplo 

 vytápěcí zařízení, 

 druhy paliva, 

 druhy regulátorů, 

 topné systémy, 

 teplovodní systém a teplovzdušný systém, 
jejich srovnání, 

 elektrický topný systém, 

 ostatní topidla, 

 úspora energie. 
Světlo 

 typy osvětlení  
o celoplošné, 
o účelové, 
o expoziční (bodová světla) 
o dekorativní 

 druhy svítidel 
o přímo osvětlující 
o nepřímo osvětlující 

 příklady osvětlení místností rodinného 
domku. 

Přesahy 
VV (6. ročník): uspořádání objektů 
VV (6. ročník): zaujímání osobního postoje  
M (6.ročník): porovnávání, tvoření tabulek a grafů 
Inf. (6. ročník): tvorba grafů a tabulek 
P (6. ročník): ochrana vodních zdrojů 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Kreativita, Komunikace 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí  

Údržba a úklid domácnosti 

výstupy učivo 
 Zná způsoby úklidu bytu a umí je využívat 

v praktickém životě. 
 Ví, jaké čisticí pomůcky může využít při 

úklidu bytu a jak se s nimi zachází. Umí je 
prakticky použít. 

 Zná zásady ukládání čisticích pomůcek. 
 Orientuje se v základních čisticích 

prostředcích, ví, jak je používat. 
  Zjistí, k čemu slouží odstraňovače rzi, 

odstraňovače vodního kamene, šampony 
na koberce a čalounění, případně další 
čisticí prostředky, které lze koupit 

Úklid bytu 
o Organizace úklidu 

 Pravidelný denní úklid, 
 pravidelný týdenní úklid, 
 pravidelný měsíčný úklid, 
 občasný úklid, 
 úklid prováděný zřídka (jednou 

ročně) 
o čisticí pomůcky, 
o zásady ukládání čisticích pomůcek, 
o čisticí prostředky, 
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v obchodě. Zhodnotí, zda jsou nezávadné 
a zda je lze nahradit prostředkem stejně 
účinným, ale ekologicky vhodnějším. 

 Vyjmenuje technické prostředky 
využívané při úklidu bytu (typy, funkce, 
výhody, ekonomika, ekologie). 

 Zná symboly používané pro označení 
chemických čisticích přípravků. 

 V praktickém životě výběrem vhodných 
čisticích přípravků chrání přírodu. 

 Zná bezpečnostní zásady při používání 
čisticích prostředků a při jejich 
skladování. 

o symboly pro označení chemických 
čisticích přípravků, 

o nejčastěji používané čisticí prostředky a 
jejich možné ekologické varianty, 
 dezinfekční čist.pr. na WC, 
 čisticí prášky, čisticí pasty, 
 leštidla na nábytek, 
 leštidla na kov. 

 

Přesahy 
VV (6. ročník): uspořádání objektů 
VV (6. ročník): zaujímání osobního postoje  

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Kreativita, Komunikace 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí  

Údržba oděvů a textilií v domácnosti 

výstupy učivo 
 Nakreslí různé symboly charakterizující 

způsob údržby a ošetřování šatstva, 
vysvětlí jejich význam pro praktické 
použití. 

 Uvede konkrétní způsoby údržby pračky 
používané v jeho domácnosti. 

 Zhodnotí prací prostředky z ekologického 
hlediska. 

 Ví, jak postupovat při žehlení různých 
druhů prádla. 

 Zhodnotí různé způsoby ukládání šatstva 
v domácnosti. 

 Promyslí a navrhne praktické rady, jak lze 
ekonomickým chováním ušetřit 
v domácnosti bytové zařízení, šatstvo a 
obuv. 

Praní prádla 

 Druhy a typy praček a jejich užití 

 Zásady pro údržbu pračky 

 Příprava prádla na praní 

 Druhy pracích prostředků 

 Zásady pro odstraňování skvrn 

 Symboly na oděvech označující způsob 
péče o oděv 

Žehlení prádla 

 Žehlička a další vybavení pro žehlení 
prádla (typy žehliček a jejich využití, žehlicí 
prkno, žehlení na stole, mandl, žehlicí 
rukávník 

 Zásady při žehlení 

 Jak žehlit různé druhy oděvů a textilií. 

 Péče o náročné věci 
o Chemické čištění – zásady 

postupu pře chemickým čištěním 
(čistírnou) 

o Čištění kožené obuvi 
Drobné opravy oděvů 

 Oprava zipu (rychlá oprava při otevírání 
zipu ve spodní části) 

 Nadměrně namáhané knoflíky 
Ukládání šatstva 

 Ukládání na ramínka 

 Ukládání vázanek a pásků 
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 Ukládání do zásuvek a poliček 

 Skládání oděvů 

 Zásady ochrany šatstva při dlouhodobém 
ukládání. 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova  
OEV (7. ročník): Volba povolání 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací schopnosti 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, Podpora multikulturality 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí  

Ekonomika domácnosti 

výstupy učivo 
Výdaje domácnosti 

 Dokáže zdůvodnit potřebu plánování 
rodinného rozpočtu a uvede různé 
způsoby hospodaření s penězi 
v domácnosti. 

 Dokáže rozeznat nezbytné výdaje 
domácnosti od jiných výdajů. 

Domácí účetnictví 
 Zná několik způsobů, jak vést domácí 

účetnictví. 
 
Peníze pokaždé jinak 

 Seznámí se s pojmy hotovost – bankovky, 
mince, 

 seznámí se s vyobrazeními na našich 
bankovkách, 

 seznámí se s pojmem bezhotovostní 
peníze, 

 ví, co je to platební karta, výpis z účtu či 
elektronické bankovnictví, 

 elektronické peníze - kredity, výhody a 
nevýhody elektronických peněz, 

 seznámí se s pojmem digitální 
měna/kryptoměna. 

 
Schodek rozpočtu v domácnosti 

 Objasní vznik dluhů a nutnost jejich 
placení. 

 Objasní rizika půjček a vysvětlí, v jakém 
případě je vhodné si půjčit.  

Nakupování  
 Dokáže porovnat ceny zboží a 

rozhodnout se pro účelný nákup. 
 Na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží 

či službu, a na koho se obrátit v případě 
stížnosti či sporu. 

Výdaje domácnosti 

 nezbytné výdaje, 

 nutné výdaje, 

 rezerva v rozpočtu domácnosti. 
 
 
 

Domácí účetnictví 

 deník příjmů a výdajů, 

 obálkové účetnictví, 

 sporožirový účet.  
 

Peníze pokaždé jinak 

 hotovost – bankovky, mince, 

 bezhotovostní peníze, 

 elektronické peníze, 

 digitální měna/kryptoměna. 
 
Schodek rozpočtu v domácnosti 

 vznik dluhů a nutnost jejich placení 

 rizika půjček, vhodnost půjček, 

 objasní vznik dluhů a nutnost jejich 
placení 2. Objasní rizika půjček a vysvětlí, 
v jakém případě je vhodné si půjčit 
 

Nakupování  

 porovnávání cen zboží 

 reklamace zboží. 
Obaly ke čtení 

 Nejběžnější značky na obalech výrobků – 
o čem nás informují 
 

Třídění odpadu v domácnosti 

 druhy odpadu a způsoby jejich třídění, 

 možnosti ekologické likvidace odpadu. 
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Obaly ke čtení 
 Seznámí se s nejběžnějšími značkami na 

obalech. 
 Seznámí se s tím, o čem tyto značky 

spotřebitele informují. 
Třídění odpadu v domácnosti 

 Ví, jaký je význam třídění odpadu 
v domácnosti, zná barevné označení  
jednotlivých kontejnerů na tříděný 
odpad. 

 Seznámí se se štítky na jednotlivých 
kontejnerech. 

 

Přesahy 
OEV (8. ročník): Hospodaření 

Průřezová témata 
FINANČNÍ GRAMOTNOST: standardy - Nakupování a placení; Schodek rozpočtu domácnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, Vztah člověka k prostředí  

Bezpečnost v domácnosti 

Výstupy učivo 
 Vyhledá v bytě nebezpečná místa z hlediska 

provozu domácnosti rodiny s dítětem 
předškolního věku. 

 Zná druhy hasicích přístrojů, popíše přístroje, 
které zná z bytu, školy, garáže či auta. 
Seznámí se s funkcí a použitím hasicích 
přístrojů v domácnosti a ve škole. 

 Zásady pro zajištění bezpečnosti malých 
dětí v domácnosti, 

 zásady ukládání čisticích prostředků a 
pomůcek, 

 prostředky k hašení požáru, 

 druhy hasicích přístrojů a jejich použití: 
o víceúčelové, 
o pěnové, 
o práškové, 
o sněhové, 
o hašení požáru elektrického 

zařízení. 

Přesahy 
ZŽS (6. ročník): Osobní bezpečí a péče o zdraví  

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání; Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti; Komunikace; 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: Občanská společnost a škola;  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí; Vztah člověka 
k prostředí. 

Stolování  

Výstupy učivo 
Úprava stolu 
 Zná části příboru a umí je umístit na stůl. 

Úprava stolu 

 příbor a jeho umístění na stole, 

 druhy talířů a jejich použití, 
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 Připraví jednoduchou tabuli ke slavnostnímu 
stolování (Vánoce, oslava atp.) 

 základní druhy skleniček a jejich použití, 
umístění na stole, 

 aranžování stolu k slavnostní příležitosti. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační výchova  
OEV (8. ročník): Člověk v sociálních vztazích  
VV (8. ročník): uspořádání objektů 
ZŽS (8. ročník): Rodina 
ZŽS (8. ročník): Osobní bezpečí  

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, 

 

 

 

5.10.2. VÝTVARNÉ TECHNIKY  

 

OBSAHOVÉ,  ČASOVÉ  A  ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU   

 

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ 
   Vyučovací předmět výtvarné techniky vychází z obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná 
výchova RVP ZV, je jejím rozšiřujícím předmětem. 
 
 
ČASOVÉ VYMEZENÍ 
     Hodinová dotace odpovídá učebnímu plánu, v 6. - 9. ročníku je to 1 hodina týdně. 
 
ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 
     Výuka probíhá většinou v odborné učebně, dle možností v učebně informatiky, keramické 
dílně nebo v pleném. Součástí výuky jsou i návštěvy výstav v galeriích a výstavy pořádané 
školou, dále se žáci zapojují do soutěží vyhlášených různými organizacemi. 

REALIZOVANÁ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
     V rámci předmětu výtvarné techniky jsou realizovány některé tematické okruhy 
průřezových témat: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní 
výchova.  
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KOMPETENCE 

 
     V předmětu výtvarné techniky jsou pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívány 
zejména tyto strategie: 
 
Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby,  
 zprostředkování pohledu na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa,  
 rozvíjíme tvořivost žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik, 

vnímáním uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu. 
 
Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry 
 na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána, 

 otevíráme před  žáky  možnosti  volby  vhodných  výtvarných  vyjadřovacích  
prostředků a vedeme je ke kritickému myšlení při posuzování uměleckého díla i 
vlastní tvorbě. 

 
Kompetence komunikativní 

 Otevíráme před žáky možností přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu 
dorozumívání, 

  rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z 
uměleckého díla. 

 
Kompetence sociální a personální 

 Předkládáme  dostatečného  množství  příkladů  pro  vytváření  potřeby  pohybovat  
se  v estetickém prostředí, 

 poskytujeme prostor pro osobité výtvarné projevy žáků.  
 
Kompetence občanské 

 Seznamujeme žáky s významnými výtvarnými díly a jejich autory, 
 vytváříme potřeby návštěv výstav výtvarných prací, 
 podchycujeme individuální zájem žáků o kulturní dění a jeho podporu. 

 

Kompetence pracovní 
 Vedeme žáky k osvojování výtvarných technik. 
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UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      0+1 0+1 0+1 0+1 

Typ 
předmětu 

     volitelný  volitelný  volitelný  volitelný 

 

6. ROČNÍK, DOTACE 0+1 HODINA, VOLITELNÝ 

 

Vizuálně obrazné vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů, 

 uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků, 

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých výsledků. 

 vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání - linie, tvary, 
objemy světlo, barva, textura. 

Přesahy 
F (9. ročník): Světelné jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Kreativita, Komunikace, Sebepoznání a sebepojetí. 

Uspořádání objektů 

výstupy učivo 
 Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie. 

 Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu, 

 vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty. 

Přesahy 
DN (6. ročník): Praktické ruční práce 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace 

Prostředky pro vyjádření 

výstupy učivo 
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 Rozliší působení vizuálně obrazného 
Vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného a symbolického 
obsahu. 

 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ 
i zkušenosti - manipulace s objekty, 
pohyb těla a jeho umístění v prostoru. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Typy vizuálně obrazných vyjádření 

výstupy učivo 
 interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti  
i minulosti, vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí i 
z osobních zkušeností a prožitků. 

 vyjádření současnosti i minulosti, vychází 
při tom ze svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků, 

 malba, comics, fotografie ,reklama; 
rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní 
tvůrčí záměry. 

Přesahy 
D (6. ročník): Počátky lidské společnosti  
D (6. ročník): Nejstarší civilizace 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 

Přístupy k obrazovým vyjádřením 

výstupy učivo 
 Porovnává na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření,  

 vysvětluje své postoje k nim s vědomím 
osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti. 

 Přístupy k obrazným vyjádřením - reflexe 
a vědomé uplatnění  
při vlastních tvůrčích činnostech. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Smyslové účinky obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 

pro vlastní osobité vyjádření,  
 porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky 

již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Smyslové účinky obrazných vyjádření, 

 umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film, tiskoviny, televize, elektronická 
média, reklama, 

 výběr, kombinace a variace ve vlastní 
tvorbě. 

Přesahy 
INF (6. ročník) : Internet 
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Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Komunikace  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení 

Zaujímání osobního postoje 

výstupy učivo 
 Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích,  

 nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci. 

 Přístupy k obrazným vyjádřením, 

 nabývání komunikačního obsahu a jeho 
proměny. 

Přesahy 
ČJ (6. ročník): Komunikační a slohová výchova  
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

 

 

7. ROČNÍK, DOTACE 0+1 HODINA, VOLITELNÝ 

 

Vizuálně obrazné vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů, 

 uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků, 

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých výsledků. 

 vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání - linie, tvary, 
objemy světlo, barva, textura. 

Přesahy 
F (9. ročník): Světelné jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Kreativita, Komunikace, Sebepoznání a sebepojetí. 

Uspořádání objektů 

výstupy učivo 
 Užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a 

 Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu, 
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k zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie. 

 vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty. 

Přesahy 
DN (6. ročník): Praktické ruční práce 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace 

Uplatnění mimovizuálních podnětů 

výstupy učivo 
 Užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích, 
k tvorbě, 

 užívá některé metody uplatňované  
v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

 Reflexe a vztahy zrakového vnímání  
ke vnímání ostatními smysly  (vědomé 
vnímání a uplatnění mimovizuálních 
podnětů při vlastní tvorbě). 

Přesahy 
INF (7. ročník) : Zdroje informací 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: rozvoj schopností poznávání, Kreativita 

Prostředky pro vyjádření 

výstupy učivo 
 Rozliší působení vizuálně obrazného 

Vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného a symbolického 
obsahu. 

 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ 
i zkušenosti - manipulace s objekty, 
pohyb těla a jeho umístění v prostoru. 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Typy vizuálně obrazných vyjádření 

výstupy učivo 
 interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti  
i minulosti, vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí i 
z osobních zkušeností a prožitků. 

 Typy vizuálně obrazných vyjádření - 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná 
malba, skulptura, plastika, comics, 
fotografie, reklama, 

 rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní 
tvůrčí záměry. 

Přesahy 
D (7. ročník): Křesťanství a středověká Evropa  
D (7. ročník): Objevy a dobývání, počátky nové doby 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 

Přístupy k obrazovým vyjádřením 

výstupy učivo 
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 Porovnává na konkrétních příkladech 
různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření,  

 vysvětluje své postoje k nim s vědomím 
osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů. 

 Přístupy k obrazným vyjádřením - reflexe 
a vědomé uplatnění  
při vlastních tvůrčích činnostech. 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Smyslové účinky obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 

pro vlastní osobité vyjádření,  
 porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky 

již existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Smyslové účinky obrazných vyjádření, 

 umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film, tiskoviny, televize, elektronická 
média, reklama, 

 výběr, kombinace a variace ve vlastní 
tvorbě. 

Přesahy 
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Komunikace  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení 

Zaujímání osobního postoje 

výstupy učivo 
 Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích,  

 nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci. 

 Zaujímání osobního postoje  
k obrazným vyjádřením, 

 nabývání komunikačního obsahu a jeho 
proměny. 

Přesahy 
ČJ (7. ročník): Komunikační a slohová výchova  
INF (6. ročník) : Internet 
ZŽS (7. ročník): Rodina 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 
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8. ROČNÍK, DOTACE 0+1 HODINA, VOLITELNÝ 

 

Vizuálně obrazné vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů, 

 uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků, 

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých výsledků. 

 vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání - linie, tvary, 
objemy světlo, barva, textura. 

Přesahy 
F (9. ročník): Světelné jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Kreativita, Komunikace, Sebepoznání a sebepojetí. 

Uspořádání objektů 

výstupy učivo 
 Užívá vizuálně obrazná vyjádření  

k zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie. 

 Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu, 

 vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty. 

Přesahy 
DN (8. ročník): Praktické práce 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Uplatnění mimovizuálních podnětů 

výstupy učivo 
 Užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích, 
k tvorbě, 

 užívá některé metody uplatňované  
v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

 Reflexe a vztahy zrakového vnímání  
ke vnímání ostatními smysly  (vědomé 
vnímání a uplatnění mimovizuálních 
podnětů při vlastní tvorbě). 

Přesahy 
IVF (8. ročník) : Power Point  
IVT (8. ročník) : Word - projekty 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: rozvoj schopností poznávání, Kreativita 

Prostředky pro vyjádření 

výstupy učivo 
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 Rozliší působení vizuálně obrazného 
Vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného a symbolického 
obsahu. 

 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ 
i zkušenosti - manipulace s objekty, 
pohyb těla a jeho umístění v prostoru. 

Přesahy 
OEV (8. ročník): Osobnost 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Typy vizuálně obrazných vyjádření 

výstupy učivo 
 Interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti  
i minulosti, vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí i 
z osobních zkušeností a prožitků. 

 Typy vizuálně obrazných vyjádření - 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná 
malba, skulptura, plastika, comics, 
fotografie, reklama, 

 rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní 
tvůrčí záměry. 

Přesahy 
D (8. ročník): Modernizace společnosti 

Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 

Přístupy k obrazovým vyjádřením 

výstupy učivo 
 Porovnává na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření,  

 vysvětluje své postoje k nim s vědomím 
osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů. 

 Přístupy k obrazným vyjádřením - reflexe 
a vědomé uplatnění  
při vlastních tvůrčích činnostech. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Smyslové účinky obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 

pro vlastní osobité vyjádření,  
 porovnává a hodnotí účinky obrazných 

vyjádření (umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, 
elektronická média) s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Reklama, 

 výběr, kombinace a variace ve vlastní 
tvorbě. 

Přesahy 
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IVT (8. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Komunikace  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení 

Osobní postoj v komunikaci 

výstupy učivo 
 Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích,  

 nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci. 

 Osobní postoj v komunikaci -jeho 
utváření a zdůvodňování, 

 komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, 

 záměry vyjádření - veřejná prezentace, 

 proměny komunikačního obsahu tvorby a 
proměny obsahu. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova  
ZŽS (7. ročník): Rodina 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 

 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 0+1 HODINA, VOLITELNÝ 

 

Vizuálně obrazné vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů, 

 uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků, 

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých výsledků. 

 vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání - linie, tvary, 
objemy světlo, barva, textura. 

Přesahy 
F (9. ročník): Světelné jevy 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Kreativita, Komunikace, Sebepoznání a sebepojetí. 

Uspořádání objektů 

výstupy učivo 
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 Užívá vizuálně obrazná vyjádření  
k zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie. 

 Uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu, 

 vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty. 

Přesahy 
DN (9. ročník): Praktické práce 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Uplatnění mimovizuálních podnětů 

výstupy učivo 
 Užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích, 
k tvorbě, 

 užívá některé metody uplatňované  
v současném výtvarném umění a 
digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

 Reflexe a vztahy zrakového vnímání  
ke vnímání ostatními smysly  (vědomé 
vnímání a uplatnění mimovizuálních 
podnětů při vlastní tvorbě). 

Přesahy 
IVF (8. ročník) : Power Point  
IVT (8. ročník) : Word - projekty 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: rozvoj schopností poznávání, Kreativita 

Prostředky pro vyjádření 

výstupy učivo 
 Rozliší působení vizuálně obrazného 

Vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného a symbolického 
obsahu. 

 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ 
i zkušenosti - manipulace s objekty, 
pohyb těla a jeho umístění v prostoru. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Typy vizuálně obrazných vyjádření 

výstupy učivo 
 Interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti  
i minulosti, vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí i 
z osobních zkušeností a prožitků. 

 Typy vizuálně obrazných vyjádření - 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná 
malba, skulptura, plastika, comics, 
fotografie, reklama, 

 rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní 
tvůrčí záměry. 

Přesahy 
D (9. ročník): Moderní doba 
D (9. ročník): rozdělený svět 
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Průřezová témata 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 

Přístupy k obrazovým vyjádřením 

výstupy učivo 
 Porovnává na konkrétních příkladech 

různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření,  

 vysvětluje své postoje k nim s vědomím 
osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů. 

 Přístupy k obrazným vyjádřením - reflexe 
a vědomé uplatnění  
při vlastních tvůrčích činnostech. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

Smyslové účinky obrazových vyjádření 

výstupy učivo 
 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 

pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a 
hodnotí jeho účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

 Smyslové účinky obrazných vyjádření, 

 umělecká výtvarná tvorba,  

 fotografie, film, tiskoviny, televize, 
elektronická média, reklama 

 výběr, kombinace a variace ve vlastní 
tvorbě. 

Přesahy 
INF (6. ročník) : Internet 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Komunikace  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení 

Osobní postoj v komunikaci 

výstupy učivo 
 Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích,  

 nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci. 

 Osobní postoj v komunikaci -jeho 
utváření a zdůvodňování, 

 komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, 

 záměry vyjádření - veřejná prezentace, 

 proměny komunikačního obsahu tvorby a 
proměny obsahu. 

Přesahy 
ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova  
ZŽS (9. ročník): Rodina 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita, 
Komunikace, Kooperace a kompetice 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního sdělení 
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5.10.3. KONVERZACE V ANGLICKÉM  JAZYCE 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

 

     Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
 
    Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat  jazykem  bariéry  a  přispívá  tak  ke  zvýšení 
mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním 
uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné 
kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a 
tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
 
   V mladším školním věku nelze ještě utvářet systém gramatických kategorií, přesto je nutné 
rozvíjet počátky teoretického uvažování, schopnost logického zpracování učiva.  
Pro počátky v anglickém jazyku je primární ústní komunikace, nácvik poslechu 
s porozuměním a ústní projev v přirozených řečových situacích. Soustavná pozornost je 
věnována zvukové stránce jazyka. Žáci si osvojují celé fráze převážně imitačně intuitivním 
způsobem a postupně se je učí obměňovat. V hodinách se využívají činnostní metody, které 
přináší vyšší efektivitu. Součástí výuky jsou i hry, které jsou přirozeným zdrojem aktivity a 
tvořivosti. 
 
     Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání. 
Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2/podle Společného evropského 
refer. rámce pro jazyky. 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 
     Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí, je 
využito zejména strategií, které mají žákům umožnit rozvinout kompetence k učení, 
pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život, 
propojovat probraná témata a jazykové jevy, samostatně vyhledávat nástroje k 
odstraňování problémů při komunikaci v němčině.  
 

Kompetence k učení: 
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 Žák si vytváří základní návyky a postupy ve výuce cizímu jazyku, učí se poznávat 
vlastní učební styl, 

 přiměřeně věku a obsahu učiva si zvyká na užívání jazykové terminologie, 
 učí se samostatně rozhodovat, 
 začíná si uvědomovat význam znalosti cizího jazyka a seznamuje se s předpokladem 

celoživotního rozvoje v této oblasti. 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 Přiměřeně k věku a obsahu učiva se žák učí samostatnosti, rozvíjí vlastní úsudek, 
 učí se vyhledávat informace potřebné k řešení úkolů a problémů, to vše pod 

vedením učitele. 
 

Kompetence komunikativní: 
 Na základě přiměřených jazykových znalostí se žák postupně učí formulovat své 

myšlenky, komunikovat především ústně na principu nápodoby a pamětného učení, 
osvojuje si základní schopnost písemného vyjadřování v cizím jazyce, 

 učí se naslouchat a rozumět dialogu druhých osob, cvičí se v technice rozhovoru 
v cizím jazyce. 
 

Kompetence sociální a personální: 
 Žák se učí spolupracovat ve dvojici a ve skupině, osvojuje si skupinové role a 

přejímá dílčí odpovědnost za výsledky práce skupiny, 
 porovnáváním vlastního výkonu se členy skupiny si vytváří reálnou 

představu o sobě a o svých schopnostech. 
 

Kompetence občanské: 
 Žák se učí respektovat postavení dospělého i pozici žáka, učí se dodržovat 

normy soužití v malé skupině, 
 seznamuje se s reáliemi anglicky mluvících zemí, nahlíží do jejich historie a 

poznává vybrané jevy ze života tamějších lidí a jejich tradic. 
 

Kompetence pracovní: 
 Žák si osvojuje skutečnost, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytným 

prostředkem pro pracovní a lidské dorozumění a je základním 
předpokladem budoucího osobního a profesního uplatnění v životě. 

 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU    Konverzace v anglickém jazyce 

Cizojazyčná konverzace byla v minulosti na základních školách značně opomíjena. Učebnice byly zaměřeny 

převážně na drilování gramatiky a memorování slovíček, obsahovaly cvičení na doplňování správných tvarů 
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slov, oboustranné překlady a tvoření odpovědí nebo otázek podle vzorů. Komunikační schopnosti absolventů 

základních škol proto byly velmi nízké. 

Cílem současného cizojazyčného vyučování, tedy i angličtiny, je právě schopnost dorozumět se v běžných 

životních situacích, přičemž je základem schopnosti komunikovat.  

Ročník   3 4 5 6 7 8 9 

Dotace        0+1 0+1 

Typ 
předmětu 

  
 

    volitelný volitelný 

8. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, VOLITELNÝ CIZÍ JAZYK 

 

Téma My family 

Výstupy  učivo 

Žák si osvojí slovní zásobu týkající se 

tématu, rozumí větám o rodině, jejích 

členech. Umí v textu vyhledat specifické 

informace a zodpovědět otázky. Zapojí se 

do konverzace o své rodině a způsobu 

jejího života. Dokáže popsat sebe a 

ostatní členy své rodiny. Porozumí 

slyšenému textu, příp. vizuálnímu 

záznamu ..k tématu a na tomto základě 

zvládne „listening for information“ – 

zachytit konkrétní informaci. 

 My family and Family life 

Přesahy 

Rodinná výchova, Občanská a etická výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA : Mezilidské vztahy 

My school 

výstupy učivo 

Žák podá základní informace o své škole, 

předmětech, rozvrhu hodin, umí vyhledat 

specifické informace na webových stránkách 

školy, dokáže kriticky zhodnotit, co se mu ve škole 

líbí a co ne, umí odpovědět na otázky k tématu, 

rozumí textu  o škole a vzdělávání /education/, 

dokáže stručně a jednoduše porovnat školství u 

o My school /classroom – 

description, building, surroundings 

– playgrounds etc.,subjects, 

timetable, teachers, schoolmates/ 
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nás v ČR a Anglii. Rozumí jednoduchému poslechu 

ze školního prostředí. 

Přesahy 

 

Zeměpis, Informatika a výpočetní technika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

My friends 

výstupy učivo 

 Žák dokáže popsat osobu /svého přítele – 

umí udat základní fakta /adresu, věk, stav 

/, umí ho popsat – jeho vzhled, povahové 

vlastnosti, jeho zájmy a koníčky. Umí 

vyjádřit svůj vztah k němu/ní/. 

 Na základě slyšeného textu umí zachytit 

specifickou informaci k tématu 

 Umí odpovědět na otázky týkající se 

popisu  

o My friends /description - facts, 

appearance, character, hobiies and 

interests, my relationship to 

him/her 

Přesahy 

Přírodopis Občanská a etická výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Práce v realizačním týmu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, 

My daily programme 

výstupy učivo 

 Umí popsat svůj den od rána do večera, 

činnosti, které se s malými obměnami 

denně opakují – důraz na použití a 

tvoření gramaticky správných tvarů 

sloves v přítomném prostém čase 

 Na základě slyšeného nebo čteného textu 

umí zachytit specifickou informaci 

k danému tématu /listening and reading 

for information/ 

  

My daily programme /activities 

from the morning to the evening – 

daily routines/. Present simple. 

Přesahy 

Zdravý životní styl 

Průřezová témata 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

My house 

výstupy učivo 

 Umí popsat svůj byt /dům/, pokoj, zná 

slovní zásobu k tématu „Bydlení“, názvy 

místností, nábytku 

 Na základě poslechu a čtení umí vybrat 

specifické informace k tomuto tématu 

 Zapojí se do konverzace o svém bydlení 

 Umí udělat nákres svého pokoje, bytu 

My house/flat/- rooms, furniture, 

equipment – description of my room, our 

house, garden etc. 

Přesahy 

Výtvarná výchova, Matematika, Domácí nauky 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy 

My town, My Village 

výstupy učivo 

 Žák umí získat základní informace o svém 

městě/vesnici/ - lokace, obyvatelstvo, 

významné budovy, firmy, kostely 

 Dokáže vyjádřit svůj názor /na základě 

zjištěných faktů o způsobu života ve 

městě/ 

 Umí posoudit výhody a nevýhody bydlení 

ve městě /vesnici/ - obecně i konkrétně 

/obchody, kulturní život, možnost 

sportovního vyžití, vzdělání, životní 

prostředí, životní standard 

 Žák pozná stručnou historii a vývoj 

o My town, My Village 

o Facts about the town, village – 

location, population, landmarks, 

living in the town – 

advantages/disadvantages/, shops,  

culture life, sports opportunities, 

education – schools, environment, 

standard of living 

Přesahy 

Zeměpis, Dějepis, Informatika a výpočetní technika, Zdravý životní styl, Občanská a etická výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Shopping 

výstupy učivo 

 Žák zná druhy obchodů – ceny, měna,  

princip kurzu dolaru a libry  

 Umí pojmenovat různé druhy zboží 

o Shopping /types of shops, prizes, 

currency/, kinds of goods, shopping 

dialogue – phrases 
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 Dokáže nakoupit v obchodě – umí 

základní fráze 

Přesahy 

Občanská a etická výchova, Matematika – finanční gramotnost, Domácí nauky, Informatika a výpočetní 

technika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA : Lidské vztahy 

Hobbies 

výstupy učivo 

- Žák umí vyjmenovat typy koníčků, 

zájmových činností 

- Dokáže popsat své zájmy 

- Umí odpovídat na otázky k tématu 

- Rozumí poslechu s příslušným 

obsahem slovní zásoby 

- Dokáže nalézt specifické informace 

na základě čteného textu  

 

o Hobbies, Leisure Time Activities, 

Pets – kinds of interests – games, 

collecting things, trips, handwork, 

making models, reading, listening 

to music, cinemas, theatres, 

exhibitions, galleries, museums, 

concerts,TV, activities on the 

computer/surfing on the Internet, 

making films, presentations, acting, 

dancing, singing, playing musical 

instruments, boardgames /chess/ 

Přesahy 

Domácí nauky, Informatika a výpočetní technika, Praktické činnosti, občanská a etická výchova, Výtvarná 

výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Sports and games 

výstupy učivo 

 Žák umí vyjmenovat druhy a typy sportů 

a sportovních her,  rozdělit je dle 

místa/outdorové x indorové, letníxzimní, 

adrenalínové atd. Olympijské hry 

 Seznámí se se základními pravidly 

některých sportů a umí je popsat 

v angličtině 

 Dokáže rozlišit různé druhy sportovišť a 

spojit s příslušným sportem 

 Vyjmenuje základní sportovní vybavení 

pro různé sporty 

o Sports and Games /types of sports 

and games – indoor/outdoor, 

summer/winter, the Olympics, 

basic rules of games, sport places – 

a pitch,  an alley, a rink, a gym,  a 

ring, playgrounds, a court etc., 

sports equipment 
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 Dokáže pohovořit o svém sportovním 

vyžití a vyjádřit svůj názor na užitečnost  

a vliv sportu pro zdravý životní styl  

 

Přesahy 

Občanská a etická výchova, Tělesná výchova 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Příprava na konverzační soutěž 

Výstupy Učivo 

Žák dokáže stručně pohovořit o tématu, 

odpovědět na kladené otázky,  

rozumí slyšenému a čtenému  textu 

 

o My Friends, My Daily Programme, My 

town, My village, Shopping, Hobbies, 

Sports and games, Weather, Seasons, 

Clothes and Fashion, English Speaking 

cuntries, Travelling, Penfriends, Cultural 

Life, Holidays and Celebrations, Healthy 

and Unhealthy Life, Entertainment, My 

Job and Future Career, Health and Illness 

 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA : Lidské vztahy 

 

9. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, VOLITELNÝ CIZÍ JAZYK 

 

Téma Weather, Seasons, Clothes and Fashion 

- Žák si osvojí slovní zásobu k počasí, 

ročním období, klimatu  

- Žák si osvojí slovní zásobu týkající se 

oblečení, typy oblečení – společenské, 

sportovní, oblečení na volný čas, letní x 

zimní, atd. 

- dokáže vést dialog o počasí, rozumí 

otázkám, dovede smysluplně odpovědět 

o Weather, Seasons, Clothes and 

Fashion – climates, kinds of 

weather , styles of clothes – casual, 

sporty, smart etc, warm /winterx 

summer/ etc.  

o Modelling 
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- umí popsat současnou módu pro mladé 

včetně svého šatníku 

- 

 

Přesahy   

Výtvarná výchova, Občanská a etická výchova, Český jazyk – literatura /Císařovy nové šaty/, Anglický jazyk – 

gramatika /přítomný prostý x průběhový čas/ 

 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA : Mezilidské vztahy 

English Speaking Countries 

výstupy učivo 

 Žák  se seznámí se základními 

zeměpisnými pojmy, dokáže verbálně 

charakterizovat jednotlivé státy /poloha, 

podnebí, povrh, obyvatelstvo, měna, 

státní zřízení a specifické znaky země 

 Umí vyjádřit svůj názor týkající se 

cestování – účel a důvody cestování 

 Dokáže vyjmenovat dopravní prostředky, 

zná jejích výhody a nevýhody 

 Zná různé možnosti a výhody internetové 

komunikace  

o English speaking countries, 

Travelling, Penfriends – basic 

information about the U.K., the 

U.S.A, Canada, New Zealand, 

Australia, geographical names 

o Purposes of travelling  

o Means of transport – their 

advantages x disadvantages 

o  

o The Internet - penfriends 

  

Přesahy 

Zeměpis, Dějepis, cizí jazyky, Občanská a etická výchova, Informatika a výpočetní technika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Holidays and Celebrations 

výstupy učivo 

 Žák umí vyjmenovat nejdůležitější národní 

svátky v České republice a anglicky-

mluvících zemích 

 Dokáže vysvětlit kdy, proč a jak se 

jednotlivé svátky v různých státech slaví 

 Je schopen pohovořit o oslavě těchto 

svátků ve vlastní rodině 

 Rozumí otázkám k tématu  

 

o Holidays and Celebrations  

o Reasons and  ways of celebrating of 

well-known holidays in English-

speaking countries and in the Czech 

Republic 
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Přesahy 

Dějepis, občanská a etická výchova, Zeměpis, Domácí nauky, Informatika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  Práce v realizačním týmu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, 

Healthy life 

výstupy učivo 

 Žák dokáže popsat zdravý a nezdravý 

způsob života 

 Umí vyjmenovat zásady správné výživy 

 je schopen zdůvodnit důležitost fyzické 

aktivity a aktivního odpočinku pro zdravý 

vývoj člověka a zdravý životní styl 

 zná nebezpečné návyky,  umí se zapojit 

do diskuze a projevit vlastní názor na 

téma  –drogy, alkohol, kouření, 

gamblerství, anorexie a bulimie 

 Healthy and Unhealthy Lifestyle 

 Food, physical activities and a rest – their 

importance for healthy life.  

 Unhealthy habits : drugs, alcohol, smoking, 

gambling, anorexia, bulimia 

 

Přesahy 

Přírodopis, Chemie, Občanská a etická výchova – Zdravý životní styl, Tělesná výchova, Domácí nauky – 

vaření, Informatika a výpočetní technika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

My Job and Future Career 

výstupy učivo 

 Žák umí vyprávět o svých zájmech, 

koníčcích, volnočasových aktivitách, 

schopnostech, dovednostech, 

zkušenostech a ambicích 

  Dokáže vyjádřit své představy o 

budoucím povolání a jejím finanční 

ohodnocení 

 Zná názvy povolání, profesí , jejich náplň 

a jejich členění /práce venku, uvnitř/, 

/dušení x manuální/ 

 Dokáže vyjmenovat druhy škol 

 Umí heslovitě napsat svůj životopis 

Hobbies, interest, leisure actvities, 

abbilities, experiences, ambitions, 

professions, jobs – types /indoor x 

outdoor/, /intellectual x manual/ 

Types of schools and universities 

Curriculum vitae 

 

Přesahy 

Matematika, Občanská a etická výchova, Praktické činnosti, Výtvarná výchova, cizí jazyky, Hudební 

výchova, Tělesná výchova, Domácí nauky 
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Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Kulturní diference, Lidské vztahy 

Health and Illness 

výstupy učivo 

 Žák zná zásady zdravého způsobu života 

jako prevenci nemocí 

 Umí vyjmenovat jednotlivé  druhy 

nemocí, zranění, bolestí 

 Dokáže popsat různé druhy léčby 

/domácí, nemocniční/ u nás a stručně ji 

porovnat se zdravotnickou péčí ve Velké 

Británii/ 

 Zná základní slovní zásobu – nemocnice, 

ordinace, lékaři 

 Umí zavolat záchranku a stručně popsat, 

co se stalo 

 Má představu o lázeňské tradici, 

věhlasnosti  a léčbě v ČR 

o Preventation of illnesses 

o Kinds of diseases,  illnesses, 

injuries, aches 

o Medical care –  types  of treatment 

in the Czech Rebublic and Britain, 

medicine 

o Hospitals, surgeries, doctors 

o Emergency , First aid 

o Spas 

o  

Přesahy 

Dějepis, Přírodopis, Chemie, Občanská a etická výchova, Praktické činnosti, Informatika a výpočetní 

technika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

Environment 

výstupy učivo 

 Žák zná způsoby ochrany životního 

prostředí 

 Umí vyjmenovat typy přírodních katastrof  

- hurikán, záplavy, požáry atd. 

 Má pojem o problémech, jež 

v současnosti ohrožují naši planetu – 

kyselé deště, globální oteplování, 

ozonová díra, znečištění vzduchu, ničení 

/kácení deštných pralesů – ohrožení 

živočišných druhů/, skládky odpadů, 

nukleární odpad, domácí odpad, 

skleníkový efekt, naftové skvrny v mořích 

atd. 

o Protection of environment 

o Natural disasters /famine, 

droughts,  hurricanes,typhoons, 

floods, fires,../ 

o Dangers of the Natural World – 

acid rain, global warming, ozone 

hole, air pollution, deforestation, 

landfill, nuclear waste, domestic 

carbage, greenhouse effect, oil spill 
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 Umí sdělit svůj názor, co může udělat on 

sám pro ochranu živ. prostředí 

Přesahy 

Přírodopis, Zeměpis, Fyzika, Chemie Občanská a etická výchova, Výtvarná výchova, Informatika a 

výpočetní technika 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, 

praktická etika, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy 

 

    

5.10.4. CHEMIE V PRAXI 

 

CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO  PŘEDMĚTU 

          Předmět rozšiřuje přírodovědné znalosti žáků. Je zaměřen na praktické prohlubování 

znalostí a dovedností v oblastech přírodopisu, fyziky a hlavně chemie. Žáci v něm získají 

dovednosti týkající se praktických pozorování, experimentování a pokusnictví v oblasti 

přírodních věd. Předmět je zaměřen především na to, co nás z hlediska obklopuje, přípravky 

denní potřeby, kosmetika, léčiva, potravinářské aditiva a chemické přípravky v domácnosti. 

Důraz se klade na logické vyvozování, aplikaci matematických výpočtů k praktickému 

a okamžitému využití. O svých pozorováních žáci vedou záznamy. Učí se také formou kvízů 

a didaktických her. V předmětu se využívají internetové zdroje, knihy, pracovní listy, 

obrazové a filmové materiály. Tímto předmět přispívá k podpoře rozvoji přírodovědného 

a technického zaměření žáků.  

 

ORGANIZACE PŘEDMĚTU 

 
        Předmět se vyučuje jak v prostorách odborné učebny chemie, tak i v terénu a přírodě.  
Nedílnou součástí předmětu jsou i exkurze. Vyučuje se jednu hodinu týdně, převážně 
v dvouhodinových blocích jedenkrát za 14 dní.  
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
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V tomto předmětu jsou realizována tato průřezová témata: 

 

1. Osobnostní a sociální rozvoj 
a. Osobnostní  rozvoj  
 Rozvoj schopností poznávání,  
 Sebepoznání a sebepojetí,  
 Seberegulace a sebeorganizace, 
 Psychohygiena,  
 Kreativita.  

 
                    b.   Sociální rozvoj  

 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy,  
 Komunikace,  
 Kooperace a kompetice.  

 
       c.   Morální rozvoj  

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika.  

 
2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá, 
 Jsme Evropané. 

 
3. Multikulturní výchova 

 Lidské vztahy,  
 Etnický původ. 

 
4. Enviromentální výchova 

 Ekosystémy,  
 Základní podmínky života,  
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí,  
 Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství.  
 

5. Mediální výchova 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEFIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ  

 

Kompetence k učení 
 Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

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

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení  
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech  
a praktickém životě, 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 
si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. 

 
Kompetence k řešení problémů 

 Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné 
a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých 
variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 
řešení problému, 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 
logické, matematické a empirické postupy, 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů, 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. 

 
Kompetence komunikativní 

 Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, 
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 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 
dění, 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikaci s okolním světem, 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných 
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

 
Kompetence personální 

 Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce, 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají, 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru 
a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty. 

 
Kompetence občanské 

 Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 
svých práv a povinností ve škole i mimo školu, 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život 
a zdraví člověka, 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 
do kulturního dění a sportovních aktivit, 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

 
Kompetence pracovní 
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 Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 
podmínky, 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany 
kulturních a společenských hodnot, 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření. 

 
 
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace        0+1 0+1 

Typ 
předmětu 

       volitelný volitelný 

 
 
 
 
 
 
 

8. ROČNÍK, DOTACE 0 + 1, VOLITELNÝ 

 

Bezpečnost  

výstupy učivo 
 Umí bezpečně pracovat s chemickými 

látkami (v rozsahu učiva), kyseliny, 
hydroxidy, ředění, odměřování, 

 umí bezpečně zacházet s kahanem a 
ostatními chemickými pomůckami, 

 ví, kde je a jak použít hasicí přístroj, 

 Odměřování kapalin, 

 zjišťování hmotnosti, 

 zásady - ředění kyselin, 

 výpočet a příprava roztoků o požadované 
koncentraci, 
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 umí používat ochranné pomůcky (štít, 
ochranné brýle a rukavice, plášť), 

 ví, kde je lékárnička a zná zásady první 
pomoci při zasažení hydroxidem, 
kyselinou 

 umí vyhledat údaje v tabulkách 
 chápe význam chemie pro život člověka 
 umí pojmenovat laboratorní sklo a 

pomůcky 
 umí zacházet s váhou 

 práce s destilační a filtrační aparaturou a 
chemickou soupravou, 

 oddělování složek směsí, 

 příprava roztoků, 

 práce s plynovým kahanem,  

 zahřívání objemů látek - zásady 
bezpečnosti, 

 zásady první pomoci, 

 krizová telefonní čísla, 

 hygiena při a po práci s chemickými 
látkami, 

 chemické didaktické hry a kvízy, 

 práce s fyzikálně-chemickými tabulkami 

Přesahy 
F (6. ročník): Hmotnost - zjišťování hmotnosti 
F (6. ročník): Objem - změna objemu tělesa se změnou teploty, 
F (6. ročník): Objem - zjišťování objemu kapalin 
P (8. ročník): Teplo, var 
CH (8. ročník): Kyseliny, hydroxidy 
CH (9. ročník): Ochrana životního prostředí 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita.  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka 
k prostředí. 

Biologické činnosti 

výstupy učivo 
 navrhne způsob provedení pokusu ve 

školní laboratoři 
 umí vyhledat stanovení počtu 

mikroorganismů odborníky 
 chápe důležitost hygienických podmínek 

v domácnosti (kuchyni) 
 posoudí nebezpečí a přínos 

mikroorganismů pro člověka 

 Kultivace mikroorganismů na živné půdě 

 Účinky mikroorganismů v lidském těle 

 Vizuální stanovení znečištění vody 

 Biochemické výroby 

 Vycházka – odběr vzorků 

Přesahy 

P (6. ročník) : Viry,bakterie  

P (8. ročník): Biologie člověka, trávicí ústrojí 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 

Chemické pokusy 

výstupy učivo 
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 Umí navrhnout jednoduchou chemickou 
aparaturu na filtraci a destilaci, 

 umí pracovat s dělící nálevkou, 
 umí mediálně zpracovat výsledky, 

vyvozuje důsledky nadužívání, 
 umí určit orientačně pH nápojů, léčiv a 

kapalin používaných v domácnosti, 
 umí zvolit optimální činidlo, 
 navrhne a provede neutralizaci dané 

látky, 
 posoudí bezpečnost či rizika látek 

používaných v domácnosti z hlediska pH 

 Práce s chemickou soupravou a plynovým 
kahanem, 

 příprava roztoků kyselin a hydroxidů, 

 zápis rovnicí jejich neutralizace, 

 získání destilací, filtrací atp. příslušnou 
sůl, 

 porovnávání vlastností látek a 
potravinářských produktů (cukr, sůl, ocet, 
olej, škrob, mléko, máslo, margarín, 
nápoje, kyselina citrónová, ochucovadla, 
kypřící prostředky, soda, detergenty, 
prací prášky a gely, čistící prostředky 
kyselé a zásadité),  

 pojem pH a práce s činidly, 

 lakmus, fenolftalein, methyl-oranž, 
červeň, jodový papírek na určení škrobu, 

 přesné stanovení pH pomocí USB čidla 

 základy chemických výrob 

 modelování chemických látek podle 
vzorců 

Přesahy 
CH (8. ročník): Kyseliny, hydroxidy, pH, činidla 
P (8. ročník): Trávicí ústrojí 
P (9. ročník): Horniny a nerosty - rozdělení nerostů podle chemického složení 
CH (9. ročník): Látky přírodní (cukry, tuky) 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita.  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka 
k prostředí. 
 
 

 
 
 

9. ROČNÍK, DOTACE 0 + 1, VOLITELNÝ 

 
 

Látky přírodní  

výstupy učivo učivo 
 Zná základní řadu nasycených 

uhlovodíků, 
 umí vyjmenovat přírodní látky, ve kterých 

je obsažen alkan nebo aren 
 umí vysvětlit, co jsou energetické složky 

potravy (látky přírodní), 

 Uhlovodíky: 
o názvosloví,  
o alkany, alkeny, alkiny, 
o cyklické nenasycené - areny, 
o benzen, naftalen, antracen, 

fenantren a přírodní zdroje 
uhlovodíků, 
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 umí vysvětlit průběh a výsledek pokusu a 
řádně ho mediálně zpracuje do 
protokolu, prezentace nebo referátu, 

 popíše rizika práce s organickými látkami 
z hlediska bezpečnosti 

 sestaví modely organických látek podle 
vzorce 

 chápe význam chemie a biochemických 
pochodů pro život člověka v širších 
souvislostech 

 popíše význam základních léčiv, 
nebezpečí nadužívání, účinky včetně 
synergických a osud léčiva v organismu 

 umí zacházet s léčivy z hlediska 
skladování a znehodnocení po expirační 
době 

 dbá na bezpečnost při provádění pokusů 

o fosilní paliva, 
o důkaz cukrů - pokus  
o důkaz tuků – pokus 
o důkaz bílkovin – pokus 
o důkaz škrobu – pokus 
o důkaz enzymů - pokus 
o zkoumání vlastností plastů 
o zkoumání organických látek 

(benzín, aceton, ethanol), 
o pokusy s léčivy 

 prezentace výsledků v protokolu 

 metabolické zpracování potravy a význam 
živin 

 možnost exkurze do cukrovaru 

 možnost exkurze do HZS 

 možnost exkurze do lékárny, sklárny, 
nemocnice a SZŠ 

Přesahy 
ZŽS (6. a 7.ročník): Příprava pokrmů, životospráva  
CH (9. ročník): Plasty, látky přírodní (cukry, tuky, bílkoviny), paliva  
P (8. ročník): Trávicí ústrojí 
D (6. ročník): Zpracování kovů 
D (7. ročník): Středověcí léčitelé (bradýři, ranhojiči) 
 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka 
k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání Rozvoj schopností poznávání, 
Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena,  
Kreativita.  
 

 

Fyzikálně chemické pokusy 

výstupy učivo 
 Umí vysvětlit a na modelu znázornit 

jednoduché technologie - galvanický 
článek, galvanické pokovení,  

 vysvětlí a také laboratorně provede 
galvanické pokovení (pomědění), 

 vysvětlí princip elektrolýzy, sestrojí 
funkční elektrolyzér, 

 popíše účinky chloru na lidský 
organismus, 

 umí poznatky mediálně zpracovat do 
protokolu LP, 

 popíše periodickou tabulku a údaje v ní, 
chápe význam údajů a souvislost 
s praktickým využitím 

 Voltův článek, 
o princip galvanického článku, 
o galvanický článek jako zdroj 

elektrického napětí 
stejnosměrného proudu, 

 redoxní reakce, které lze využít při 
galvanickém pokovení, 

 bezpečnostní opatření a ochrana 
životního prostředí, 

 elektrolýza soli, modré skalice, 

 pokusy ke zkoumání vlastností kovů 

 práce s periodickou tabulkou 
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 vyčíslí jednoduchou reakci a vysvětlí 
význam pro praxi 

 vypočítá koncentraci roztoků, množství 
potřebných surovin či produktů chemické 
reakce, objem a hmotnost vzniklých 
plynů a posoudí nebezpečí vzhledem 
k hmotnosti vzduchu 

 vizuálně stanoví koncentraci látek 
 popíše skupenské přeměny látek 

 zápis chemické reakce a praktický význam 
vyčíslení 

 jednoduché chemické výpočty 
(koncentrace, ředění, z rovnic, hmotnosti 
plynu, hmotnosti surovin, produktů, vliv 
nečistot) 

 vizuální stanovení koncentrace barevných 
látek 

 pokusy s vodou, vodní parou 

 pokusy se vzduchem 

 pokusy s voskem 

 pokusy se statickou elektřinou 

 tepelná výměna, var, teplota tání, tuhnutí 
- pokusy 

Přesahy 
F (8. ročník): Galvanický článek 
CH (8. ročník): periodická soustava prvků, skupenské přeměny látek, koncentrace 
CH (9. ročník): elektrolýza, galvanické pokovení, výroba kovů 
 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka 
k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání Rozvoj schopností poznávání, 
Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena,  
Kreativita. 

Geologie 

výstupy učivo  
Geologie jako nástroj pro získávání surovin 

 umí rozdělit nerostné suroviny podle 
finálního využití (paliva, rudy ap.). 

 chápe význam třídění odpadů 
 popíše, co nepatří do odpadních vod a 

princip ČOV 

 Horniny a nerosty, 

 člověk získává nerostné suroviny, 

 ekologie a rekultivace, 

 místní (regionální) geologické podmínky, 

 hydrologie, 

 význam pitné vody a ochrana životního 
prostředí, 

 možnost exkurze do čističky odpadních 
vod, sklárny 

Přesahy 
P (9. ročník): Ekologie a environmentální výchova 
CH (9. ročník): Některé výrobní procesy  
CH (8. ročník): Voda 
Z (8. ročník): Hydrologie 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka 
k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání Rozvoj schopností poznávání, 
Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena,  
Kreativita. 
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5.10.6. ZÁKLADY GASTRONOMIE  

 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 

       Bez ohledu na další vzdělávací cestu jednotlivých žáků má předmět: 
 Shrnout a uřídit doposud získané poznatky a upevnit základní dovednosti i návyky 

žáků z této oblasti. 
 Poskytnout jim prostor pro získání dalších praktických a uživatelských dovedností, 

spojených s vedením a provozem kuchyně a s osvojením si pracovních postupů při 
různých činnostech výroby pokrmů, nápojů a polotovarů v domácnosti. 

 Ve své komplexnosti má výrazným způsobem formovat přípravu žáků na rodinný 
život a životní role.  

 Podílet se na vytváření žádoucích postojů ke zdravému způsobu života.  
 Pozitivně ovlivnit jejich vztah k praktickým činnostem a k práci a vytvářet podmínky 

pro cílenou životni a profesní orientaci žáků. 
 Posuzuje vlastnosti jednotlivých druhů potravin a nápojů a volí vhodný technologický 

postup při zhotovování pokrmů. Připravuje běžné základní pokrmy podle 
technologických postupů, ovládá techniku předběžné přípravy potravin a jejich 
technologického zpracování. 

 Ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů.  
 Esteticky upravuje pokrmy a nápoje k podávání na inventáři k tomu určeném. 
 Má osvojeny základy zdravé výživy a základy dietního stravování. 
 Dokáže vypočítat spotřebu základních surovin. 
 Kontroluje kvalitu provedené práce. 
 Dodržuje zásady ochrany životního prostředí. 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 
   Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Vztah člověka k prostředí 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 
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 Lidské vztahy 
 Kulturní diference 
 Podpora multikulturality 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Komunikace 
 Mezilidské vztahy 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Kreativita  

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 

 Jsme Evropané 
 Evropa a svět nás zajímají 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

    Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU ZÁKLADY GASTRONOMIE  

 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace        0+1 0+1 

Typ 
předmětu 

       volitelný volitelný 

 

 

8. A 9. ROČNÍK, DOTACE 0+1 HODINA, VOLITELNÝ 

 

Příprava pokrmů 

Výstupy učivo 
 Rozeznává vhodné potraviny na přípravu 

pokrmů v syrovém i tepelném stavu, 

rozlišuje poživatiny. 

 Maso jatečních zvířat, technologické 

rozdělení jatečného trupu, předběžná 
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 Dbá na zdravou (racionální) stravu, pečuje 

o své zdraví, vysvětlí důležitost dodržování 

pitného režimu, orientuje se v denním 

stravovacím režimu, seznámí se 

s důležitostí živin pro lidský organismus, 

chápe rozdíly ve skladbě jídelníčku 

v diferencované stravě. 

 Zvládá složitější technologie při přípravě 

pokrmů. 

 Zvládá organizaci práce při vaření, dokáže 

vypočítat spotřebu surovin na daný pokrm 

a provést kalkulaci, dokáže nakoupit a 

uskladnit různé potraviny. 

 Umí ekonomicky nakládat s potravinami. 

 Zvládá složitější technologie při přípravě 

pokrmů. 

 Orientuje se a dokáže vypočítat spotřebu 

surovin na výrobu pokrmů. 

 Orientuje se ve způsobech předběžných 

úprav a předběžné přípravy potravin, 

uvede jednotlivé způsoby čištění surovin. 

 Rozeznává tepelné úpravy, vysvětlí rozdíly 

mezi jednotlivými tepelnými úpravami. 

 Připraví složitější pokrm na přípravu ze 

studené kuchyně. 

 Seznámí se s tradičními pokrmy našich 

předků a českou lidovou kuchyní. 

 Připraví tradiční český masitý pokrm 

z masa jatečného, ostatního, drůbeže a 

ryb, k těmto pokrmům volí vhodné 

přílohy. 

 Připraví různé druhy těst a z nich 

jednoduchý moučník nebo moučný 

pokrm. 

 Připraví teplý a studený nealkoholický 

nápoj pro danou příležitost. 

 Připraví jednoduchý teplý a studený 

pokrm cizí kuchyně. 

 Ovládá základní principy stolování a 

obsluhy u stolu. 

příprava, použití při přípravě pokrmů, 

význam ve výživě, nákup, skladování, 

 maso ostatních zvířat, drůbeže a ryb, 

technologické rozdělení trupu, předběžná 

příprava, použití při přípravě pokrmů, 

význam ve výživě, nákup, skladování, 

 pokrmy z mletých mas, základní úpravy 

mletého masa, předběžná příprava, 

dochucování, 

 příprava pokrmů studené kuchyně, 

příprava složitých salátů, plněná a 

obložená vejce, příprava mís, zásada 

zdobení, 

 příprava základních těst a jednoduchých 

moučníků, základní potraviny k výrobě 

těst, způsoby výroby a zpracování těst,  

 teplé a studené nealkoholické nápoje, 

zásady výroby, význam ve výživě, 

 dietní pokrmy, zásady dietního stravování, 

 příprava pokrmů cizích kuchyní – 

charakteristika, technologické zásady pro 

přípravu pokrmů cizích kuchyní, 

zvláštnosti při přípravě. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační a slohová výchova  

OEV (8. ročník): Volba povolání  

OEV (8. ročník): Hospodaření  

VV (8. ročník): uspořádání objektů 

ZŽS (8. ročník): Člověk ve zdraví a nemoci 

ZŽS (8. ročník): Zdravá výživa 
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ZŽS (8. ročník): Osobní bezpečí 

PČ (8. ročník) : Konzenvování 

VT (8. ročník) : uspořádání objektů 

OEV (8. ročník): Volba povolání 

OEV (8. ročník): Člověk v sociálních vztazích 

OEV (8. ročník): Hospodaření  

ČJ (9. ročník): Komunikační a slohová výchova  

OEV (9. ročník): Pracovní poměr a volba povolání 

OEV (9. ročník): Hospodaření 

VV (9. ročník): uspořádání objektů 

VV (9. ročník) : osobní postoj v komunikaci  

ZŽS (9. ročník): Zdravá výživa 

ZŽS (9. ročník): Osobní bezpečí 

VT (9. ročník) : vizuálně obrazné vyjádření  

VT (9. ročník) : osobní postoj v komunikaci 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Kreativita, Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy,  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah člověka k prostředí  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

Stolování  

Výstupy učivo 
 Seznámí se s různými druhy příborů, sklenic a 

talířů, s jejich způsobem použití a polohou na 

stole. 

 Zná umístění základních částí příboru, misky a 

běžně používaných sklenic na pití na stole. 

 Zná pravidla slušného stolování. 

 Připraví složitější tabuli ke slavnostnímu 

stolování (Vánoce, oslava atp.) 

Úprava stolu 

 Další druhy příborů, jejich umístění na 

stole a způsoby použití, 

 další druhy talířů a jejich použití, 

 speciální druhy skleniček a jejich použití, 

umístění na stole, 

 aranžování stolu k slavnostní příležitosti, 

 základní společenská pravidla stolování. 

Přesahy 
ČJ (8. ročník): Komunikační výchova  

OEV (8. ročník): Člověk v sociálních vztazích  

VV (8. ročník): Uspořádání objektů 

ZŽS (8. ročník): Rodina 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání; Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti; Hodnoty, postoje, praktická etika; Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a 

sebeorganizace; Kreativita; Mezilidské vztahy; Komunikace. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické poslouchání a pozorování mediálních sdělení, 
Elektrospotřebiče v domácnosti 

Výstupy učivo 
 Ví, jak udržovat elektrické spotřebiče 

v kuchyni.  

 Druhy a typy elektrických spotřebičů, 

 způsob použití elektrických spotřebičů, 
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 Dokáže dodržovat bezpečnostní předpisy 

při údržbě spotřebičů. 

 způsob jejich čištění, 

 manipulace s různými typy elektrických 

šňůr, 

 slaboproudá zařízení v kuchyni. 

 

Přesahy 
Z (8. ročník): životní prostředí 

ZŽS (8. ročník): Rodina  

ZŽS (8. ročník): Osobní bezpečí 

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity, problémy životního prostředí; Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti; Komunikace. 

 

5.10.7. DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V REGIONÁLNÍM KONTEXTU 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

Cílem předmětu je provázání informačních a digitálních technologií s vlastivědnou 
problematikou, která propojuje dějepisná, zeměpisná a veskrze regionální témata. Samotná 
činnost v rámci předmětů se dělí na dvě základní roviny. První rovinou je sběr dat v terénu s 
využitím dostupných digitálních technologií. Druhá polovina se zaměřuje na zpracování 
těchto dat, které budou společně s veřejně dostupnými daty, transformovány do grafické 
podoby. Sběr dat bude standardně probíhat v Mladé Boleslavi, kde se v rámci předmětu 
zaměříme na problematiku rozvoje města, historických reálií a na přírodní, hospodářská, 
popř. další témata. Předmět je vhodný pro žáky a žákyně se zájmem o geografii, historii, 
místní region a digitální technologie. Předmět bude žákům nabízen dvouletý s tím, že si jej 
mohou vybrat v 8. a 9. ročníku. Z tohoto důvodu jsou témata pro osmý a devátý ročník 
totožná.  

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 
     Ve vyučovacím předmětu digitální technologie je pro utváření a rozvoj klíčových 
kompetencí využito zejména strategií, které mají žákům umožnit rozvinout kompetence 
k učení, tj. pochopit a osvojit si dovednosti při práci s vybranými programy. Kompetence 
k řešení problémů si žák osvojí při zpracování v terénu, popř. jinak získaného materiálu. 
Komunikativní kompetence žák získá při zpracování a následném odprezentování 
zpracovaných plakátů, popř. prezentací, o kterých povede kritickou diskuzi s vyučujícím a 
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dalšími žáky. V případě práce ve skupině si osvojí i kompetence sociální a personální. Jedním 
z požadovaných výstupů jsou kompetence občanské především ve vztahu k městu Mladá 
Boleslav, místnímu regionu, popř. celé České republice. 

 

Kompetence k učení: 

 Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
a celoživotnímu učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě 
 

Kompetence k řešení problémů: 
 Přiměřeně k věku a obsahu učiva se žák učí samostatnosti, rozvíjí vlastní úsudek, 
 učí se vyhledávat informace potřebné k řešení úkolů a problémů, to vše pod 

vedením učitele. 
 
 

Kompetence komunikativní: 
 Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 

výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, 
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, 
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění, 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikaci s okolním světem. 
 

Kompetence sociální a personální: 
 Žák se učí spolupracovat ve dvojici a ve skupině, osvojuje si skupinové role a 

přejímá dílčí odpovědnost za výsledky práce skupiny, 
 porovnáváním vlastního výkonu se členy skupiny si vytváří reálnou 

představu o sobě a o svých schopnostech. 
 

Kompetence občanské: 
 Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a 
tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. 
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UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

 

Ročník   3 4 5 6 7 8 9 

Dotace        1 1 

Typ 
předmětu 

  
 

    volitelný volitelný 

 
 

8. A 9. ROČNÍK, DOTACE 1 HODINA, VOLITELNÝ PŘEDMĚT 

Úvod do předmětu 

Výstupy  učivo 

➢ Žák se zajímá o obor a IVT 

➢ Využívá VT po studium, zábavu 

➢ Správa dat, ukládaní 

 

 

 Představení základních aspektů předmětu, 

žák se seznámí se základními programy pro 

zpracování grafických výstupů. 

Přesahy 

IVT: Word, Powerpoint, Publisher  

Průřezová témata 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí  

Moje město 

Výstupy  učivo 

 Žák se orientuje v základním rozvoji 

města a dokáže je pojmenovat základní 

dějinné epochy a prostorová specifika 

 Základní orientace v prostoru, práce s mapu 

(klasickou i digitální) 

 Pořízení audiovizuálního záznamu na vlastní 

zařízení 

 Zpracování problematiky v digitálním 

rozhraní do grafického výstupu 

Přesahy 

Z: Kartografie a topografie 

D: Regionální dějiny 

OV: Moje město, mezilidská komunikace 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

473 

 

IVT: Word, Powerpoint, Publisher 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: spolupráce v týmech, prezentace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 

vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba grafického výstupu, Práce v realizačním týmu. 

Významné stavby 

výstupy učivo 

 Žák vybere a klasifikuje významné stavby 

Mladoboleslavska dle vlastního 

racionálního uvážení, dokáže je 

pojmenovat, poznat architektonický sloh 

a zasadit do dějinného kontextu. 

o Základní orientace v prostoru, 

práce s mapou (klasickou i 

digitální) 

o Architektonické slohy 

o Pořízení audiovizuálního záznamu 

na vlastní zařízení 

o Zpracování problematiky v 

digitálním rozhraní do grafického 

výstupu 

Přesahy 

Z: Kartografie a topografie, místní region, regionální a socioekonomická geografie 

D: Regionální dějiny, architektonické slohy 

OV: Moje město, mezilidská komunikace 

IVT: Word, Powerpoint, Publisher 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: spolupráce v týmech, prezentace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 

vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba grafického výstupu, Práce v realizačním týmu. 

Živá a neživá příroda 

výstupy učivo 

 Žák se orientuje v rozložení městské 

zeleně (parky, stromořadí), chápe jejich 

význam v městském prostoru. 

 Navrhne využití nepoužívaných 

městských ploch. 

 

o Základní orientace v prostoru, 

práce s mapou (klasickou i 

digitální) 

o Živá a neživá příroda 

o Pořízení audiovizuálního záznamu 

na vlastní zařízení, 

o Zpracování problematiky v 

digitálním rozhraní do grafického 

výstupu. 

Přesahy 

Z: Kartografie a topografie, místní region 

D: Regionální dějiny, architektonické slohy 

OV: Moje město, mezilidská komunikace 
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P: příroda kolem nás 

IVT: Word, Powerpoint, Publisher 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: spolupráce v týmech, prezentace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 

vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba grafického výstupu, Práce v realizačním týmu. 

Místní region na starých mapách 

výstupy učivo 

 Žák dokáže získat informace ze starých 

map o historickém vývoji vybraného 

regionu 

 Lokalizuje historické vrstvy v současném 

prostoru 

 

o Základní orientace v prostoru, 

práce s mapou (klasickou i 

digitální), 

o Porovnání současných map a 

ortofotografií se starými mapami, 

o Pořízení audiovizuálního záznamu 

na vlastní zařízení, 

o Zpracování problematiky v 

digitálním rozhraní do grafického 

výstupu. 

 

Přesahy 

Z: Kartografie a topografie, místní region 

D: Regionální dějiny, architektonické slohy 

OV: Moje město, mezilidská komunikace 

IVT: Word, Powerpoint, Publisher 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: spolupráce v týmech, prezentace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba grafického výstupu, Práce v realizačním týmu. 

Dopravní cesty a uzly 

výstupy učivo 

 Žák chápe jednotlivé způsoby dopravy a 

jejich výhody a nevýhody 

 Dokáže posoudit vhodnost napojení 

místního regionu na celorepublikovou 

nebo zahraniční dopravní síť 

 Chápe proměnu dopravní obslužnosti v 

dějinách 

o Získání volně přístupných dat 

z webových rozhraní. 

o Základní orientace v prostoru, 

práce s mapu (klasickou i digitální). 

o Pořízení audiovizuálního záznamu 

na vlastní zařízení. 
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o Zpracování problematiky v 

digitálním rozhraní do grafického 

výstupu. 

Přesahy 

Z: Kartografie a topografie, místní region, regionální a socioekonomická geografie 

D: Regionální dějiny 

OV: Moje město, mezilidská komunikace 

IVT: Word, Powerpoint, Publisher 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: spolupráce v týmech, prezentace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba grafického výstupu, Práce v realizačním týmu. 

Sakrální stavby 

výstupy učivo 

 Základní světová náboženství a jejich 

rozložení ve světě a v ČR 

 Žák chápe význam sakrálních staveb pro 

jednotlivá náboženství 

 Určení uměleckých slohů 

o Základní orientace v prostoru, 

práce s mapu (klasickou i digitální). 

o Světová náboženství 

o Pořízení audiovizuálního záznamu 

na vlastní zařízení. 

o Umělecké slohy. 

o Zpracování problematiky v 

digitálním rozhraní do grafického 

výstupu. 

Přesahy 

Z: Kartografie a topografie, místní region, regionální a socioekonomická geografie 

D: Regionální dějiny, náboženství v dějinách 

OV: Moje město, mezilidská komunikace, světová náboženství 

IVT: Word, Powerpoint, Publisher 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: spolupráce v týmech, prezentace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, Interpretaci 
vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba grafického výstupu, Práce v realizačním týmu. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Světová náboženství 

5.10.8. PŘÍRODOPIS V PRAXI 
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CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO  PŘEDMĚTU 

          Předmět rozšiřuje přírodovědné znalosti žáků. Je zaměřen na praktické prohlubování 
znalostí a dovedností v oblastech přírodopisu. Žáci v něm získají dovednosti týkající se 
praktických pozorování, vyhledávání a zpracování informací z internetu nebo literatury, 
experimentování a pokusnictví v oblasti přírodních věd. O svých pozorováních vedou 
záznamy. Tímto předmět přispívá k podpoře rozvoji přírodovědného zaměření žáků.  
 

 

ORGANIZACE PŘEDMĚTU 

        Předmět se vyučuje jak v prostorách odborné učebny , tak i v terénu a přírodě.  Nedílnou 
součástí předmětu jsou i exkurze. Vyučuje se jednu hodinu týdně, převážně v 
dvouhodinových blocích jedenkrát za 14 dní.  
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

V tomto předmětu jsou realizována tato průřezová témata: 

 

6. Osobnostní a sociální rozvoj 
a. Osobnostní  rozvoj  
 Rozvoj schopností poznávání,  
 Sebepoznání a sebepojetí,  
 Seberegulace a sebeorganizace, 
 Psychohygiena,  
 Kreativita.  

 
                    b.   Sociální rozvoj  

 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy,  
 Komunikace,  
 Kooperace a kompetice.  

       c.   Morální rozvoj  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika.  

 
7. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá, 
 Jsme Evropané. 

 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

477 

 

8. Multikulturní výchova 
 Lidské vztahy,  
 Etnický původ. 

 
9. Enviromentální výchova 

 Ekosystémy,  
 Základní podmínky života,  
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí,  
 Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství)  
 

10. Mediální výchova 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, 

 
 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEFIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ  

 

Kompetence k učení 
 Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

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

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení  
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech  
a praktickém životě, 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 
si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní 
jevy, 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své 
učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. 

 
Kompetence k řešení problémů 
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 Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 
způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a 
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 
problému, 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 
logické, matematické a empirické postupy, 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při 
řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při 
zdolávání problémů, 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. 

 
Kompetence komunikativní 

 Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, 

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných 
gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, 
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění, 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikaci s okolním světem, 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

 
Kompetence personální 

 Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti 
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty 
při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a 
dělají, 
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 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty. 

 
Kompetence občanské 

 Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 
svých práv a povinností ve škole i mimo školu, 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 
zdraví člověka, 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se 
zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

 
Kompetence pracovní 

 Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 
podmínky, 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany 
kulturních a společenských hodnot, 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření. 

 
 
 

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      0+1 0+1   

Typ 
předmětu 

     volitelný volitelný   
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6. ROČNÍK, DOTACE 0+1, VOLITELNÝ 

Úvod 

výstupy učivo 
 Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé 

biologické vědy, 
 uvede příklady rozmanitosti přírody. 

 podmínky, projevy života a jejich význam  
 

Přesahy 
ZŽS (6. ročník): Osobní bezpečí a péče o zdraví 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Cytologie 

výstupy učivo 
 Popíše buňku, vysvětlí funkci organel, 
 vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a 

živočišnou buňkou, 
 pracuje s mikroskopem, připraví 

jednoduchý mikroskopický preparát 
 vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, 

jednobuněčným a mnohobuněčným 
organismem, uvede příklady. 
 

 Praktické metody poznávání přírody: 
o pozorování lupou  

a mikroskopem, 

 buňky, pletiva, tkáně, 

 orgány, orgánové soustavy, 

 organismy jednobuněčné  
a mnohobuněčné. 

Přesahy 
PŘ (5.ročník): živá příroda 
P (6. ročník) : viry, bakterie  
P (6. ročník): biologie rostlin  
P (6. ročník): biologie živočichů 
P (7. ročník): biologie rostlin 
P (7. ročník): biologie živočichů  
P (8.ročník): biologie živočichů 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Práce v realizačním týmu 

Třídění organizmů a jejich klasifikace 

výstupy učivo 
 Dokáže roztřídit organismy do říší, 
 pochopí význam třídění organizmů. 

 Význam a zásady třídění organismů. 

Přesahy 
PŘ (5. ročník): třídění organizmů, 
PŘ (5. ročník): živá příroda   
P (7. ročník): biologie rostlin 

Průřezová témata 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí,  Vztah 
člověka k prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Práce v realizačním týmu 

Zkoumáme rostlinné orgány a houby 

výstupy učivo 
 vysvětlí pojem pletivo.  Praktické metody poznávání přírody: 

o pozorování lupou  
a mikroskopem 
 

Přesahy 
PŘ (5. ročník): stavba těla rostlin,  
P (7. ročník): biologie rostlin  
DN (6. ročník) : vaření 
ZŽS (7. ročník): osobní bezpečí 

Průřezová témata 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Práce v realizačním týmu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání a řešení problémů 

Biologie bezobratlých živočichů 

výstupy učivo 
 Popíše vnější stavbu 

živočicha za použití osvojené 
odborné terminologie  

 rozlišuje vnitřní a vnější parazity, 
 podle charakteristických znaků 

rozlišuje plže, mlže, hlavonožce, 
 vysvětlí význam žížaly v přírodě, 
 dokáže popsat stavbu těla členovců, 
 rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle 

charakteristických znaků. 

 významní zástupci jednotlivých skupin 
živočichů: 

o prvoci, 
o  bezobratlí (měkkýši, kroužkovci, 

ploštěnci, členovci). 

Přesahy 
P (8. ročník): biologie člověka 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy, Základní podmínky života 

Životní prostředí 

výstupy učivo 
 Vyhledá informace, utřídí je a zpracuje do 

výstupů různého typu, 
 umí prezentovat závěry, ke kterým došel. 

 

 Ekosystémy, 

 lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, 

 vztah člověka k prostředí, 

 základní podmínky života. 
 

Přesahy 
P (6.-9. ročník) 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 
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7. ROČNÍK, DOTACE 0+1, VOLITELNÝ 

Biologie živočichů a rostlin 

výstupy učivo 
 Vysvětlí význam živočichů, se kterými se 

seznámil 
 významní zástupci jednotlivých skupin 

živočichů. 

Přesahy 
PŘ (5. ročník): Stavba těla živočichů 
P (6. ročník): cytologie 
P (6. ročník): biologie živočichů  
P (7. ročník): biologie živočichů  
P (8.ročník): biologie živočichů 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  

Zkoumáme organismy 

výstupy učivo 
 Pozoruje vybrané objekty lupou  

a mikroskopem a dalekohledem, 
 chápe princip určování podle klíče, 
 pochopí význam charakteristických 

znaků pro určování, 
 umí vyhledat informace  

o přírodovědných tématech. 
 

 praktické metody poznávání přírody: 
o pozorování lupou a 

mikroskopem, 
o pozorování dalekohledem, 

 práce s odbornou literaturou a medii, 

 významní biologové a jejich objevy 
. 

Přesahy 
P (6. ročník): biologie živočichů 
P (6. ročník): biologie rostlin 
P (7. ročník): společenstva 
P (8. ročník): biologie živočichů - savci 
P (9. ročník): ekologie, životní prostředí 

Průřezová témata 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

Biologie rostlin 

výstupy učivo 
 zná příklady výtrusných rostlin, 
 vybrané zástupce rozlišuje na 

mechorosty a kapraďorosty, 
 vysvětlí význam výtrusných rostlin  

v přírodě 
 vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými  

a semennými rostlinami, 

o poznávání a zařazování 
daných zástupců běžných druhů  
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 rozlišuje hlavní zástupce 
nahosemenných rostlin, 

 zná význam lesa a způsoby jeho 
ochrany, 

 pochopí význam charakteristických 
znaků pro určování rostlin 
 

Přesahy 
PŘ (5. ročník): růst a vývoj rostlin, 
PŘ (5. ročník): stavba těla rostlin 
P (6. ročník) :cytologie  
P (6. ročník): biologie živočichů  
P (7. ročník): biologie živočichů  
P (8. ročník): biologie živočichů 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Rozvoj schopností poznávání 

Životní prostředí 

výstupy učivo 
 Vyhledá informace, utřídí je a zpracuje do 

výstupů různého typu, 
 umí prezentovat závěry, ke kterým došel. 

 Ekosystémy, 

 lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, 

 vztah člověka k prostředí, 

 základní podmínky života. 
 

Přesahy 
P (6. -9. ročník)- lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Průřezová témata 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k 
prostředí 

 

 

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A   AUTOEVALUACE ŠKOLY  

 

6.1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

 

Na naší škole se používá klasické známkování, slovní hodnocení a sebehodnocení. Žáky 
hodnotíme dle následujícího pravidel, která jsou součástí i pedagogických směrnic školy: 
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6.1.1.  PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ  

 

HODNOCEÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - § 51 ŠKOLSKÉOHO ZÁKONA 

 
(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení 

vydat žákovi výpis z vysvědčení. 
(2) 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. 

(3) 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. 

(4) 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. 

 
     Učitelé Základní školy naší školy přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností 
žáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativní funkce. Jako přirozenou 
součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. V hodnocení výsledků 
vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve 
školském zákoně, rámcovém a školním vzdělávacím programu. 
 

STUPNĚ KLASIFIKACE A HODNOCENÍ 

PROSPĚCH ŽÁKA      
 

     Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni 
prospěchu: 
 
1 - výborný, 
2 - chvalitebný, 
3 - dobrý, 
4 - dostatečný, 
5 - nedostatečný. 
 
     Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 
zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
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programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje 
ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 
 
      
CHOVÁNÍ ŽÁKA  
 
Je klasifikováno těmito stupni:  
 
1 - velmi dobré 
2 - uspokojivé 
3 – neuspokojivé 
 
 
 CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA     
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
 
prospěl (a) s vyznamenáním, 
prospěl (a), 
neprospěl (a) 
nehodnocen (a). 
 
     Žák je hodnocen stupněm 
 

a) Prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím   programem   hodnocen   na   vysvědčení   stupněm  prospěchu   
horším   než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je 
hodnoceno stupněm velmi dobré, 

b) prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

c) neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

d) nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 
VÝSLEDKY PRÁCE V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH  

 
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 
hodnotí na vysvědčení stupni: 
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- pracoval (a) úspěšně, 
- pracoval (a). 

 

ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI 

 
     Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
 

 soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými 

testy, 
 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 
 analýzou výsledků činnosti žáka, 
 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologické poradny a zdravotnických služeb, zejména u žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 
 
     Učitel si počíná tak, aby klasifikoval žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném 
předmětu. Kvalita i kvantita klasifikace (hodnocení) vytváří předpoklad objektivního 
posouzení vzdělávání žáka. 
 
     Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 
hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností 
oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. 
 
     Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní práce 
prokonzultuje učitel s třídním učitelem. Koordinaci zabezpečuje třídní učitel. 
 
     V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 
 
     Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a bez prodlení ji 
sdělovat prostřednictvím žákovské knížky (deníčku) zákonným zástupcům žáka. 
 
     Písemné prověřování učiva v 2. – 3. ročníku nesmí přesáhnout 10 minut, ve 4. – 5. ročníku 
15 minut a v 6. – 9. ročníku 20 minut s výjimkou čtvrtletních prací z matematiky a prací z 
českého jazyka, které mohou trvat celou vyučovací hodinu. 
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ZÁSADY KLASIFIKACE A HODNOCENÍ 

 
z § 14 vyhlášky o základním vzdělávání 
 
(1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro 

jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací 
potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 

(2) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu12) a obsahují zejména: 
a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování         
             žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení, 
b) kritéria pro hodnocení. 

 
PROSPĚCH 

 
 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen 

"učitel") uplatňuje přiměřenou  náročnost,  objektivitu  a  pedagogický  takt  vůči  
žákovi. V případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení 
úspěšnějšího hodnocení. 
 

 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. 

 
 Hodnotí se kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační 

období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné 
období. 

 
 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. 

 
 Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku. 
 

 Hodnocení určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém 
vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení za klasifikační období příslušní učitelé 
po vzájemné dohodě. 

 
 Případy problémů a skutečností hodných zvláštního zřetele ve vzdělávání žáků se 

projednávají v pedagogické radě, a to zejména v obdobích 1. a 3. čtvrtletí. 
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 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 
hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, předkládají učitelé výsledky 
celkové klasifikace k provedení analýzy výsledků vzdělávání a připraví návrhy na 
umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

 
 Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy 
výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

 
CHOVÁNÍ 

 
 Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické 
radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na 
pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování 
pravidel chování (školní řád), 

 
 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během 

klasifikačního období. 
 

 Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka;  
k účinnosti předešlých kázeňských opatření. 

 
 Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování v době vyučování a při akcích 

pořádaných školou. Porušil-li žák mimo vyučování zásadním způsobem pravidla 
společenského a lidského chování, zaujmou učitelé vůči takovému chování etický 
postoj a využijí žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, případně na 
další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu ve 
výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke společensky hodnotnému 
chování 

 
 
SLOVNÍ HODNOCENÍ  

 
     Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných  
a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby 
byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím  
a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 
vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, 
které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění  
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky 
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vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní 
hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 
 
SEBEHODNOCENÍ 
 
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 
 

 Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. 
 

 Žáci jsou navykáni na situace, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem 
bude předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. 
 

 Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem  
s argumentací. 
 

 Pedagog vede žáka v dovednosti sebe hodnotit ve smyslu jeho zdravého sociálního 
a psychického rozvoje. 

 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a 
sebevědomí žáků, 

 je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 
přiměřeným věku žáků, 

 chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky 
baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze 
provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý 
prostředek učení, 

 při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

o co se mu daří 

o co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

o jak bude pokračovat dál, 

 pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky, 

 sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka 
pedagogem),  
ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka, 

 známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
 

 

KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ KLASIFIKACE CHOVÁNÍ 
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Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního 
řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.      
 
Stupeň 2  (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními  
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 
Zpravidla se přes důtku třídního učitele a ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje 
výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
 
Stupeň 3  (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného  
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo  
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.  Záměrně 
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.  
 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

 
§ 31 školského zákona 
     (1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského 
zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská 
opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a 
další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní 
učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských 
opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval 
nebo jiných ocenění.  
 
 
     (1) 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 nebo za mimořádně úspěšnou práci. 
 
 (2) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
 
(3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 
žákovi uložit: 
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a) napomenutí třídního učitele, 
b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy. 
 
(4) Napomenutí třídního učitele se uděluje žákovi za opakované drobné porušování školního 
řádu (méně závažné přestupky – zapomínání pomůcek, používání mobilního telefonu 
v hodinách, nerespektování práv spolužáků, pedagogů a dalších osob apod.). 
    Důtka třídního učitele se uděluje žákovi za závažnější porušení školního řádu – například 
drobná krádež, hrubé chování ke spolužákům, ničení školního majetku, podvádění atd. nebo 
za pokračující drobné porušování školního řádu (i přes udělené napomenutí). 
    Ředitelská důtka se uděluje žákovi v případě závažného porušení školního řádu - neplnění 
školní docházky (neomluvené hodiny), ohrožení zdraví spolužáků, aj. 
Jednotlivá kázeňská provinění jsou posuzována s individuálním přístupem. 
 
(5) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
 
(6) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 
nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 
zákonnému zástupci. 
 
(7) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 
dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy se zaznamená na 
vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 
 

KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  
 

a) předměty s převahou teoretického zaměření,  
b) předměty s převahou praktických činností,  
c) předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

 
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 
komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  
 

a) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

492 

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 
matematika. 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 
souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  
 

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic,  
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované  
intelektuální a motorické činnosti, 

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických  
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 
zákonitostí, 

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
 kvalita výsledků činností, 
 osvojení účinných metod samostatného studia. 

 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a 
úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Jeho ústní a 
písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky 
jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat 
vhodné texty. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,  
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 
jevů a zákonitostí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický 
projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí 
studovat vhodné texty. 
 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 
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motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější 
nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen 
samostatně studovat podle návodu učitele. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné 
mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro 
výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky 
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu 
se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby 
dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 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. 

 

b) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 
 
 
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy 
techniky, domácí nauky. 
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s 
požadavky učebních osnov se hodnotí: 
 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
 kvalita výsledků činností, 
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 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 

prostředí, 
 hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 
 obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 ( výborný) 
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané 
dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších 
chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní 
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, 
energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a 
měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.  
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky  
při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech 
práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně 
si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a 
pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v 
práci překonává s občasnou pomocí učitele. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími  
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.  
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje  
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, 
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s 
častou pomocí učitele. 
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Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.  
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci  
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 
volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce 
má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o 
pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a 
energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se 
dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci 
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. 
V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel 
se dopouští závažných nedostatků. 
 
 

c) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
 
 
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 
sportovní výchova. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo 
úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 
učebních osnov hodnotí: 

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
 kvalita projevu, 
 vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
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Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní  
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné 
výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně 
aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. 
Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák 
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, 
brannost a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 
Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou  
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj  
estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 
tělesnou zdatnost. 
 

6.1.2. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O HODNOCENÍ A  KLASIFIKACI 

 
 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 

na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení 
oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných 
zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů,  
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 učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům 

žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky a prostřednictvím 
webových stránek školy – program Bakaláři, současně známky sděluje žákům,       

 
 učitel zapisuje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci do 

klasifikačního přehledu v programu Bakaláři, 
 
 
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: 
 

 Učitelé jednotlivých předmětů informují o průběžné klasifikaci obvyklým způsobem 
(prostřednictvím žákovské knížky, deníčků a současně na http://www.8zsmb.cz/ ) 
Jméno a heslo zákonný zástupce dostává prostřednictvím svého dítěte vždy na 
začátku školního roku a  je platné  na  celý  školní rok.  Třídní učitel tříd 2.  stupně 
jedenkrát  měsíčně kontroluje žákovské knížky; třídní učitelé 1. stupně průběžně. 

 
 třídní učitel nebo učitel jednotlivého předmětu, jestliže o to zákonní  zástupci žáka 

požádají,       
 

 informace jsou rodičům předávány při osobním jednání na třídních schůzkách nebo 
konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se 
nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální 
konzultace.  

 
 další možností předávání informací je po dohodě se zákonnými zástupci též e-mail. 

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, 
nikoli veřejně, 

 
 veřejně mohou být oznamovány pouze výsledky soutěží,      

 
 v případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující 

předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

 

 
 
        
 

6.2. EVALUAČNÍ A  AUTOEVALUAČNÍ ČINNOST  ŠKOLY  

http://www.8zsmb.cz/
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6.2.1. AUTOEVALUACE A EVALUACE 

 

     Škola patří mezi školy podporující zdraví. Z pohledu školního vzdělávacího programu 
především hodnotíme přidanou hodnotu cílových kompetencí. Šetření provádíme ze tři 
skupin respondentů - žáci, rodiče a zaměstnanci školy. Četnost šetření přizpůsobíme 
potřebám školy, to je dvouletém cyklu hodnocení. Podobně provádíme i některé dílčí šetření 
- například šetření agresivity, zjišťování podnětných námětů pro činnost školy, hodnocení 
úrovně vybavení aj.  Pro srovnání zvládnutých kompetencí a některého obsahu učiva 
dlouhodobě využíváme testů KALIBRO a nově výsledků celoplošných srovnávacích testů. 
Každý rok jsou testováni žáci pátých, a devátých ročníků. Testy KALIBRO umožňují srovnání 
žáků školy s jejich vrstevníky v jiných školách podle různých parametrů. Další nástroje pro 
autoevaluaci budou postupně vyvíjeny. 
S výsledky jednotlivých evaluačních a autoevaluačních šetření se dále pracuje. Slouží pro 
vyhodnocení stávajícího stavu a jeho porovnání s posledním měřením. Slouží i pro korekci 
dalšího rozvoje školy a vzdělávacích aktivit pedagogů, tedy i žáků. Do vyhodnocování 
některých šetření je zapojován i psycholog (např. výběr talentovaných žáků) 
Mezi regulativní - autoevaluační mechanismy patří pravidelné vzájemné hospitace učitelů, 
určení mentorů začínajícím a novým učitelům, „stínování" učitelů partnerských škol, v 
některých létech i praxe studentů pedagogických fakult, kontrolní a hospitační činnost 
vedení školy a podobně. 
 

6.2.2. VÝVOJ AUTOEVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ  

 
     Vývoj evaluačních nástrojů je jednou z průběžných činností pedagoga. Tento vývoj začíná 
u správně pojmenovaných oborových výstupů. 
Dalším z autoevaluačních nástrojů jsou ankety pro rodiče a žáky, reflexe rodičů žáků, zájem 
žáků o zápis do prvních tříd a úspěšnost žáků při přijímání a střední školy. Výsledky anket a 
rozhovorů jsou sledovány a vyhodnocovány, dále se s nimi pracuje.  
     Významnou autoevaluační vazbou je zapojení žáků školy do dalšího studia a jejich životní 
úspěšnost. Od roku 1996 máme v elektronické podobě databázi naších absolventů v níž 
bychom chtěli sledovat jejich další osud. 
     Na vývoji evaluačních a autoevaluačních nástrojů budeme spolupracovat i s dalšími 
školami. Zapojujeme se do státem, krajem nebo zřizovatelem organizované evaluace. 
Zpětnou vazbu škole poskytují i inspekce ČŠI a kontroly ze strany zřizovatele.  
 

6.2.3. NÁSTROJE AUTOEVALUACE A ZPŮSOBY VYHODNOCOVÁNÍ  
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 Ankety a dotazníky: 
o Rozbor anket (např. anketa Mladoboleslavský Amos, příloha); 
o analýza výsledků dotazníků (dotazník pro učitele, pro rodiče); 

 rozhovory: 
o orientační analýza výsledků rozhovorů s rodiči při schůzkách v MŠ (ŘŠ si 

poznamenávát nejdůležitější postřehy týkající se názorů na školu, jednou 
ročně je zhodnotí a zveřejní na pedagogické radě); 

 analýza počtu žáků (tabulka – každoročně); 
 nezávislí pozorovatelé, 
 vyhodnocení testů  
 Školní parlament: 

o průběžná informovanost žáků o akcích školy (kulturní, sportovní, jiných), 
iniciativa ze strany žáků (podíl na přípravě) 

o zjišťování anketou – připomínky žáků a jejich řešení 
o besedy o chodu školy 
o zapojení žáků do chodu školy po všech stránkách 
o vyhodnocování soutěže v chování žáků jednotlivých tříd a jejich odměňování 

 Rada školy 
o řešení připomínek a námětů 
o schválení dokumentů školy (směrnice, výroční zpráva) 
o hospodaření školy 

 akce školy 
 výuka 

o hospitace a rozbory 
 práce metodických sdružení a jejich vyhodnocování 
 připomínky rodičů a práce s nimi 
 naplňování programu školy a průběžné vyhodnocování jednotlivých kroků 

 
 

6.2.4. ZPĚTNÁ VAZBA  

 

     Zpětnou vazbou pro školu jsou výsledky při zápisu dětí do prvních tříd, výstupy z besed 
s rodiči žáků, názory zástupců tříd ve školním žákovském parlamentu, výsledky z kontrolní 
činnosti, rozhovory se zaměstnanci školy a ředitelkami nejbližších MŠ, u jednotlivých akcí 
jejich zhodnocení hned po konání, vývoj spolupráce se zřizovatelem. Ze zpětné vazby by 
mělo vyplynout potřebné zpřesnění práce nebo akce, vhodnost jejího zaměření nebo 
opatření pro příští konání. 
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7. ŠKOLNÍ PROJEKTY A OPAKUJÍCÍ SE AKCE  

 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – CELOROČNÍ TEMATICKÝ PROJEKT 

 

Celoroční tematický projekt je zaměřen každý rok na jiné zvolené téma. Jeho součástí jsou 
výtvarná, recitační (event. literární) soutěž, výstava, exkurze, výlety, výzdoba tříd, školy  
a družin. Zvolené téma prostupuje v průběhu roku všemi předměty, zvláště pak výchovami.  
Příklady témat:  

 Ach, ty múzy, 
 Zdravíme, páni vědátoři, 
 Mezi námi zvířaty, 
 Člověk mezi lidmi, 
 Haló, tady Země, 
 Putujeme po kontinentech, 
 Toulky českou minulostí, 
 Čtyři živly. 

Projekt je určen pro žáky všech ročníků. 
 
 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání  
 Sebepoznání a sebepojetí  
 Seberegulace a sebeorganizace  
 Psychohygiena  
 Kreativita  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Kooperace a kompetice  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola  
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 Občan, občanská společnost a stát  
 Formy participace občanů v politickém životě  
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 Evropa a svět nás zajímá  
 Objevujeme Evropu a svět  
 Jsme Evropané  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Kulturní diferenciace 
 Lidské vztahy  
 Etnický původ  
 Multikulturalita  
 Princip sociálního smíru a solidarity  

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 Ekosystémy  
 Základní podmínky života  
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
 Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství,  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  
 stavba mediálních sdělení  
 vnímání autora mediálních sdělení  
 fungování a vliv médií ve společnosti  
 Tematické okruhy produktivních činností: 
 tvorba mediálního sdělení  
 práce v realizačním týmu  

 

7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK  

 

   Školní pěvecká soutěž se uskutečňuje každoročně v jarních měsících. Obsahuje třídní 
kola, semifinále a finále. Finále je za účasti všech žáků 1. stupně, je ozvučené a probíhá zde 
hodnocení jednotlivých výkonů hlasováním spolužáků prostřednictvím vhazování kuliček 
do nádob jednotlivých soutěžících. Soutěží se v několika kategoriích. Následující den bývá 
vystoupení také pro rodiče.  Akce je záležitostí všech žáků1. stupně. Jsou v ní zapojeni 
všichni učitelé 1. stupně.  
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   ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika, 
 Sebepoznání a sebepojetí, 
 Kreativita, 
 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice, 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola, 
 Občan, občanská společnost a stát, 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 Evropa a svět nás zajímají,  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Lidské vztahy, 
 Podpora multikulturality, 
 Princip sociálního smíru a solidarity, 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, 
 Interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality, 
 Stavba mediálních sdělení, 
 Vnímání autora mediálních sdělení, 
 Fungování a vliv médií ve společnosti, 
 Tvorba mediálního sdělení, 
 Práce v realizačním týmu. 

 

7.3. TALENT 

 

   Školní soutěž v různých druzích aktivit má za účel odhalit a ukázat talent žáků naší školy. 
Probíhá zvlášť na prvním stupni a zvlášť na druhém stupni. Vítězové soutěže 2. Stupně 
vystoupí jako hosté v představení 1. Stupně. Akce pro 1. Stupeň probíhá společně se 
soutěží Zpěváček Osmáček. Uskutečňuje se v několika kolech – třídní kola, semifinále, 
finále. Hodnocení probíhá hlasováním spolužáků.  
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ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika, 
 Sebepoznání a sebepojetí, 
 Kreativita, 
 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice, 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola, 
 Občan, občanská společnost a stát, 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 Evropa a svět nás zajímají,  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Lidské vztahy, 
 Podpora multikulturality, 
 Princip sociálního smíru a solidarity, 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, 
 Interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality, 
 Stavba mediálních sdělení, 
 Vnímání autora mediálních sdělení, 
 Fungování a vliv médií ve společnosti, 
 Tvorba mediálního sdělení, 
 Práce v realizačním týmu. 

 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT  

 
     Tematické projekty, které se uskutečňují v období Vánoc a Velikonoc. Vánoční projekt 
začíná adventním zpíváním na prvním stupni, kdy se každý den sejdou zájemci u adventního 
kalendáře, zazpívají si několik vánočních písní a odepnou jeden ze symbolů adventního dne. 
Projekt dále pokračuje ve třídách, například ranním rozsvěcením vánoční svíčky a 
vyprávěním příběhů nebo otvíráním adventních kalendářů. V průběhu tohoto období je 
instalována výstavka prací žáků s vánoční tématikou, popřípadě spojená s minijarmarkem. 
Vyvrcholením projektu jsou vánoční besídky v jednotlivých třídách, na kterých si žáci (zvláště 
na prvním stupni) připomínají lidové zvyky naše i zvyky v jiných zemích. 
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     Velikonoční projekt je zaměřen na tvorbu velikonočních přání, zdobení vajíček a lidové 
velikonoční zvyky. Probíhá v jednotlivých třídách. 
 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika, 
 Sebepoznání a sebepojetí, 
 Kreativita, 
 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice, 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Lidské vztahy, 
 Podpora multikulturality, 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení, 

7.5. ZÁPIS S  KRTEČKEM  

     Každoročně probíhá na škole zápis do prvních tříd s tématem Krtek a jeho kamarádi. Budoucí prvňáky 

přivítají ve škole pohádkové zvířecí postavy, které je provází školou, hrají si s nimi, čtou jim básničky, hovoří 

s nimi. K zápisu je vyrobena pro každého prvňáčka památeční knížečka, do které dostává razítka Krtečka a jeho 

kamarádů podle plnění jednotlivých úkolů. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika, 
 Kreativita, 
 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice, 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
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 Občanská společnost a škola, 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy, 
 Podpora multikulturality, 

 

7.6. MASOPUST 

     Masopustní průvod prochází naší školou vždy v měsíci únoru. Žáci si připraví masky v hodinách VV a PČ a ve 

stanovený den si je obléknou. Poté projdou školou, navštíví mateřskou školu, zpívají a hrají. Po průvodu 

nastane ocenění nejlepších masek. Odpoledne pokračuje akce masopustním rejem ve školních družinách. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání  
 Sebepoznání a sebepojetí  
 Seberegulace a sebeorganizace  
 Psychohygiena  
 Kreativita  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Kooperace a kompetice  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Lidské vztahy  
 Multikulturalita  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  
 stavba mediálních sdělení  
 vnímání autora mediálních sdělení  
 fungování a vliv médií ve společnosti  

 

7.7.MĚSTSKÁ POLICIE, SLÁNKA 

     V rámci prevence sociálně patologických jevů na základních školách nejšířeji spolupracujememěstskou 

policií Mladá Boleslav a organizací Slánka.. 
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     Cílovou skupinou  jsou žáci 6. – 9. ročníku, třídní učitelé a školní metodik prevence. Program dlouhodobé 

primární prevence zahrnuje prevenci rizikového chování se zaměřením na návykové látky, nebezpečí internetu 

a zdravý životní styl. Žáci se setkávají s lektory na předem domluvených besedách, a to několikrát ve školním 

roce.  

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání   
 Kreativita  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Kooperace a kompetice  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola  
 Formy participace občanů v politickém životě  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Kulturní diferenciace 
 Lidské vztahy  
 Etnický původ  
 Multikulturalita  
 Princip sociálního smíru a solidarity  

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
 Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství,  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality,  
 Stavba mediálních sdělení, 
 Vnímání autora mediálních sdělení, 
 Fungování a vliv médií ve společnosti,  

Tematické okruhy produktivních činností: 
 Tvorba mediálního sdělení, 
 Práce v realizačním týmu . 

 

7.8. DĚTI PÍŠÍ NOVINY  
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     Školní časopis Osmínek měsícně přispívá svými články do Mladoboleslavkého deníku – přílohy Boleslavsko. 

Občané se tak mohou dovědět o dění ve škole a žáci si zároveň vyzkouší, jaké to je psát noviny.  

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání   
 Kreativita  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Kooperace a kompetice  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola  
 Formy participace občanů v politickém životě  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Kulturní diferenciace 
 Lidské vztahy  
 Etnický původ  
 Multikulturalita  
 Princip sociálního smíru a solidarity  

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
 Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství,  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality,  
 Stavba mediálních sdělení, 
 Vnímání autora mediálních sdělení, 
 Fungování a vliv médií ve společnosti,  

Tematické okruhy produktivních činností: 
 Tvorba mediálního sdělení, 
 Práce v realizačním týmu. 

 

7.9. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  

     Každoročně prvňáčci ke konci školního roku navštíví knihovnu, kde jsou pasováni na čtenáře. Žáčků se ujme 

paní knihovnice, ukáže jim knihovnu, oni jí ukáží, jak umí číst a poté následuje pravé pasování. 
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ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání  
 Psychohygiena  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

 

7.10. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ  

     Jedná se o pravidelnou akci školy, která má za účel představit veřejnosti, zvláště té rodičovské, jak zruční 

naši žáci jsou. Výstavy bývají tematicky zaměřeny. Novinkou je výstava prací žáků dvou škol, která probíhá 

v kupoli parkovacího domu na Staroměstském náměstí. Postupně se během dvou let prostřídají všechny 

mladoboleslavské školy, aby prezentovali své práce. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání  
 Kreativita  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Kooperace a kompetice  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola   

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Lidské vztahy  

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 vnímání autora mediálních sdělení   
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7.11. NOC S ANDERSENEM 

     Každoročně se naše škola zapojuje do celostátní akce Noc s Andersenem. Žáci v daný den přespávají ve 

škole. Celé odpoledne a večer je věnován práci s texty, literárním hrám a četbě. Učitelé žákům předčítají, 

dokavad neusne poslední z nich.  Akce bývá spojena s výsadbou stromu – Pohádkovníku. Projekt je určen pro 

žáky 1. stupně. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání, 
 Sebepoznání a sebepojetí, 
 Seberegulace a sebeorganizace, 
 Psychohygiena, 
 Kreativita, 
 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice, 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika. 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímají, 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Kulturní diferenciace, 
 Lidské vztahy, 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 
 vnímání autora mediálních sdělení. 

Tematické okruhy produktivních činností: 
 tvorba mediálního sdělení,  
 práce v realizačním týmu. 

 

7.12. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD  

      
Slavnostní vyřazení probíhá ve Sboru českých bratří na konci školního roku. Pozvánky pro 
učitele, rodiče zástupce organizací aj. si připraví žáci v hodinách VV. Program vyřazení je s 
žáky nacvičován. Program obsahuje projev ředitelky/ředitele školy, vystoupení zástupce 
z jednotlivých tříd (hra na nástroj, zpěv), projev a poděkování zástupců žáků jednotlivých tříd 
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učitelům a rodičům. Následuje dekorování, při němž ke každému z žáků třídní učitel řekne 
několik slov a žák dostává šerpu a pamětní list. Celý ceremoniál je filmován profesionálním 
kameramanem a rodiče si mohou CD s nahrávkou zakoupit. Historická budova přispívá k 
překrásné atmosféře akce. 
     Projekt je určen pro žáky těchto ročníků: 8. ročník, 9. ročník 
 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMATA TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Rozvoj schopností poznávání, 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednost,i 
 Hodnoty, postoje, praktická etika, 
 Sebepoznání a sebepojetí, 
 Seberegulace a sebeorganizace, 
 Psychohygiena, 
 Kreativita, 
 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 
 Lidské vztahy. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Fungování a vliv médií ve společnosti. 

 
 

7.13. SVĚT KOLEM NÁS  

 
     Celoroční krajská korespondenční environmentální soutěž pro žáky 6.a7. tříd. Tato 
soutěž je organizována CEV-Zvoneček Vrané nad Vltavou pro starší a mladší kategorii. 
Soutěžní kola (4 kola) obsahují úkoly zaměřené na pozorování a výzkumy vyhledávání i 
vlastní tvorbu a zahrnuje i prvky globální výchovy a znalost okolí školy. Děti se naučí 
spolupracovat v týmu i vyhledávat informace v literatuře na internetu i od lidí a zlepší 
všímavost k dění ve světě kolem nás. Neúčastní se všechny ročníky, ale jen ty týmy, které 
jsou ochotny obětovat hodně volného času. 
    Projekt je určen pro žáky těchto ročníků: 6. ročník, 7. ročník, (5. ročník) 
 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMATA TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

511 

 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Rozvoj schopností poznávání, 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika, 
 Sebepoznání a sebepojetí, 
 Seberegulace a sebeorganizace, 
 Psychohygiena, 
 Kreativita, 
 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 
 Občanská společnost a škola, 
 Občan, občanská společnost a stát, 
 Formy participace občanů v politickém životě, 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 
 Evropa a svět nás zajímá, 
 Objevujeme Evropu a svět, 
 Jsme Evropané. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 
 Kulturní diference, 
 Lidské vztahy, 
 Etnický původ, 
 Podpora multikulturality, 
 Princip sociálního smíru a solidarity.  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Ekosystémy, 
 Základní podmínky života, 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 
 Vztah člověka k prostředí.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Fungování a vliv médií ve společnosti. 

 
UPŘESNĚNÍ PRO 6. ROČNÍK 
Žáci samostatně zpracovávají daná témata, učitel pomůže rozdělit práci. 
 
UPŘESNĚNÍ PRO 5. ROČNÍK 
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Dle zájmu se může zúčastnit některých vybraných úkolů i pátý ročník. Učitel pomůže rozdělit 
práci. Dále žáci pracují samostatně. Učitel pomáhá po formální stránce shrnout  konečné 
výsledky. 
 
UPŘESNĚNÍ PRO 7. ROČNÍK 
Tým funguje samostatně, učitel jen koordinuje. 

 

7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD  

 
Pro zpestření výuky připravují učitelé prvního stupně celoroční projekty, které mají žáky 
motivovat k práci nejen v hodinách, ale také mimo vyučování. Témata se volí podle věku 
žáků např. Malý turista, Mladoboleslavský výletník, Pohádková říše, Indiánský rok aj. Během 
těchto projektů jsou plněna všechna průřezová témata a je rozvíjena převážná většina 
kompetencí. 

Projekty jsou určeny pro žáky prvního stupně. 

7.15. SPOLUPRÁCE S  POLICIÍ ČR – AJAX 

     Na škole probíhá každoročně akce Policie ČR s názvem Ajax. Během několika měsíců se 

žáci druhých a třetích ročníků seznámí s problematikou bezpečnosti, první pomoci, 

dopravní výchovou atp. Žáci vyplňují  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Rozvoj schopností poznávání, 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika, 
 Sebepoznání a sebepojetí, 
 Seberegulace a sebeorganizace, 
 Psychohygiena, 
 Kreativita, 
 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 
 Občanská společnost a škola, 
 Občan, občanská společnost a stát, 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 
 Jsme Evropané. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 
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 Kulturní diference, 
 Lidské vztahy, 
 Podpora multikulturality, 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Vztah člověka k prostředí.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Fungování a vliv médií ve společnosti. 

 

7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  

 

   Každoročně připravují někteří žáci druhého stupně Mikulášskou nadílku pro své mladší 
spolužáky a děti z MŠ. Žáci si dojednávají termíny v mateřských školách a v prvních, druhých 
a třetích třídách a ve školní družině. Součástí vystoupení je dramatizace pohádky  
a Mikuláš s čertem a anděly čte v pekelné knize jména hodných a zlobivých dětí. Děti 
předvedou, co se ve školce /škole/ naučily a dostanou drobnou odměnu. 
   Nadílku škola prezentuje následně ve školním časopisu Osmínek. 
Akce je určena pro děti z MŠ, žáky 1. – 3. tříd (případně 4.třd) prvního stupně a účinkující 
žáky z 2. stupně. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání, 
 Seberegulace a sebeorganizace,  
 Psychohygiena,  
 Kreativita,  
 Poznávání lidí,  
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace,  
 Kooperace a kompetice,  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti,  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Lidské vztahy  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 

 
   Každý rok se školní družiny v rámci příležitostných akcí zabývají "Dnem čarodějnic". 
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Tento projekt probíhá ve školní družině celý týden. Děti se seznámí s historií Filipojakubské 
noci a se starodávnými zvyky, které tento den provázely. 
Vyrábějí pozvánky a malé čarodějnice. Připravují si na slet čarodějnic masky a program. 
Rodiče jsou o této akci informováni a spolupracují. V den "Čarodějnic" pořádá školní družina 
diskotéku, která je plná soutěží, písniček, básniček a tančení. Děti dostávají drobné dárky. 
Paní vychovatelky vytvoří fotogalerii, která je ve školní družině a na školním webu. Akce se 
vždy setkává s velkým zájmem rodičů i dětí navštěvujících školní družinu. 
 
   Projekt je určen pro žáky těchto ročníků: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník 
 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Rozvoj schopností poznávání, 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 
 Hodnoty, postoje, praktická etika, 
 Seberegulace a sebeorganizace, 
 Psychohygiena, 
 Kreativita, 
 Poznávání lidí, 
 Mezilidské vztahy, 
 Komunikace, 
 Kooperace a kompetice. 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 

 Občanská společnost a škola. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 
 Kulturní diference, 
 Lidské vztahy, 
 Podpora multikulturality. 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Vztah člověka k prostředí. 

 

7.18. POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ  AKTIVITY 

 
Mikulášská nadílka na ledě:  
   Každým rokem pořádáme ve spolupráci s rodiči a vybranými žáky 8. - 9. tříd, kteří se 
převléknou za čerty, Mikulášskou nadílku na ledové ploše Zimního stadionu. Děti předvedou 
Mikulášovi, co se na ledě naučily, řeknou básničku nebo zazpívají písničku, zúčastní se 
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různých soutěží na ledě. Z akce je pořizována fotodokumentace, která je umístěna na 
školních webových stránkách. Drobné dárky pro děti připravují jejich rodiče. 
 
Závody v rychlobruslení: 
   Závody jednotlivců jsou pořádány každý rok na ukončení výcviku bruslení. Děti získávají 
drobné ceny a celou dokumentaci vedeme ve spolupráci s rodiči na webových stránkách a 
na školní nástěnce. 

Karneval na ledě: 
   Karneval je rozloučením s ledem, děti se předvedou v maskách, hrají na ledě různé hry  
a soutěže, zatancují si při hudbě, na závěr dostanou pamětní list. 
 
Plavání:  
     Po dohodě s rodiči absolvují děti na jaře další kurz plavání. 
 
Škola v přírodě: 
     Pořádáme školu v přírodě s širokou možností sportování, výletů, exkurzí. Vedeme žáky  
k samostatnosti.    Projekt je určen především žákům 1. a 2. třídy s rozšířenou výukou TV. 
 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST  

     Pravidelně se naši žáci účastní soutěží pořádaných Ekocentrem Zahrada Mladá Boleslav 

ke Dni Země a Zeměfestu. Environmentální témata pravidelně v tomto období zařazujeme 

do výuky jednotlivých předmětů. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Ekosystémy, 
 lidské aktivity a problémy životního prostředí, 
 vztah člověka k prostředí, 
 základní podmínky života. 

7.20. POZNÁVACÍ ZÁJEZDY  

     Každoročně škola pořádá několik poznávacích zájezdů do okolních zemí. Nejčastěji 

navštěvované je Německo, kam žáci jezdí před Vánoci a dále v jarním období, 

navštěvujeme i Španělsko a Anglii. Během těchto zájezdů se nejen doví mnoho nových 

zajímavostí o některých Evropských zemích, ale také si procvičí prakticky své jazykové 

znalosti. 
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ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 Evropa a svět nás zajímá  
 Objevujeme Evropu a svět  
 Jsme Evropané  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Kulturní diferenciace 
 Lidské vztahy  
 Etnický původ  
 Multikulturalita  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

7.21. STUDIJNÍ POBYTY  

     Každoročně škola pořádá studijní pobyt v Anglii. Žáci navštíví některá Anglická města, 

mohou pozorovat rozdíly v krajině a způsobu života. Žáci jsou ubytováni v rodinách, často 

ještě s dětmi z jiných zemí, což přispívá k vzájemnému sbližování evropských národů. V 

rámci pobytu absolvují kurzy angličtiny, jejichž výstupem je certifikát s potvrzenou úrovní 

znalostí jazyka.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 
 Rozvoj schopností poznávání  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá  
 Objevujeme Evropu a svět  
 Jsme Evropané  
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 Kulturní diferenciace 
 Lidské vztahy  
 Etnický původ  
 Multikulturalita  

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

7. 22. SPOLUPRÁCE S  MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, 

PRÁVNÍ POVĚDOMÍ AJ.)  

     V rámci spolupráce s městskou policií se žáci zapojují do přednášek požádaných touto 

institucí. V poslední době se jednalo o přednášky zaměřené na nebezpečí internetu a 

rozvoj právního povědomí žáků. 

     Pro učitele připravila městská policie semináře o nebezpečí internetu pro žáky. 

     Dalším typem je spolupráce vyplývající z aktuální situace kolem školy. Škola se potýká s 

problémy týkajícími se porušování zákazu vjezdu do areálu školy, který je každodenně 

porušován rodiči a návštěvníky hřiště. Dále škola spolupracuje s policií ohledně dětského 

hřiště pro MŠ, které není přímo přilehlé ke škole a kde se často v nočních hodinách 

vyskytují lidé, kteří sem nemají povolený přístup. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola  

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 Rozvoj schopností poznávání   
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  

7.23. SPOLUPRÁCE S  DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM  

     Dopravní hřiště, které navštěvují žáci naší školy je v těsné její blízkosti. Z toho vyplývají i 

formy užší spolupráce s vedením dopravního hřiště. Naši žáci nejen toto hřiště navštěvují v 

rámci výuky, ale také pomáhají při organizaci dopravních soutěží. Do těchto soutěží se naše 

škola zapojuje v rámci účasti soutěžních družstev, ale hlavně také jako pronajímatel 

prostor pro jejich zdárné plnění. Za tuto spolupráci obdržela škola i děkovné dopisy od 

Ministerstva dopravy ČR a Besipu. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 
 Rozvoj schopností poznávání   
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 Kreativita  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace  
 Kooperace a kompetice  
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 Občanská společnost a škola  
 Formy participace občanů v politickém životě  

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE, KTERÉ JSOU V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A AKCÍ PLNĚNY 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 

7.3. TALENT 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 

7.6. SEMIRAMIS 

7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  

7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 

7.10. NOC S ANDERSENEM 

7.12. SVĚT KOLEM NÁS 

7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 

7.21. STUDIJNÍ POBYTY 

7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. 
7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
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7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 

7.3. TALENT 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 

7.6. MASOPUST 

7.6. SEMIRAMIS 

7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 

7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 

7.10. NOC S ANDERSENEM 

7.12. SVĚT KOLEM NÁS 

7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 

7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 

7.20. POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 

7.21. STUDIJNÍ POBYTY 

7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 

POVĚDOMÍ AJ.) 

7.23. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si 
vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. 
7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 

7.3. TALENT 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 

7.5. MASOPUST 

7.6. SEMIRAMIS 

7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 

7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  

7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 

7.10. NOC S ANDERSENEM 
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7.12. SVĚT KOLEM NÁS 

7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 

7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 

7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 

7.21. STUDIJNÍ POBYTY 

7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 

POVĚDOMÍ AJ.) 

7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje  
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. 
7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 

7.3. TALENT 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 

7.6. SEMIRAMIS 

7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 

7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 

7.10. NOC S ANDERSENEM 

7.12. SVĚT KOLEM NÁS 

7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 

7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 

7.21. STUDIJNÍ POBYTY 

Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. 
7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
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7.3. TALENT 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 

7.6. SEMIRAMIS 

7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  

7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 

7.10. NOC S ANDERSENEM 

7.12. SVĚT KOLEM NÁS 

7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 

7.21. STUDIJNÍ POBYTY 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 
přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení 
problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností. 
7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 

7.3. TALENT 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 

7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 

7.6. MASOPUST 

7.7. SEMIRAMIS 

7.8. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 

7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 

7.11. NOC S ANDERSENEM 

7.12. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 

7.13. SVĚT KOLEM NÁS 

7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

7.15. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR - AJAX 

7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
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7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 

7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 

7.21. STUDIJNÍ POBYTY 

7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 

POVĚDOMÍ AJ.) 

7.23. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

yhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 
nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. 
7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 

7.3. TALENT 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 

7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 

7.6. MASOPUST 

7.7. SEMIRAMIS 

7.8. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 

7.10. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 

7.11. NOC S ANDERSENEM 

7.12. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 

7.13. SVĚT KOLEM NÁS 

7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

7.15. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 

7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 

7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 

7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 

7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
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7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 

POVĚDOMÍ AJ.) 

7.23. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 
logické, matematické a empirické postupy. 
7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

7.3. TALENT 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 

7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 

7.6. MASOPUST 

7.6. SEMIRAMIS 

7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 

7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 

7.11. NOC S ANDERSENEM 

7.12 SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 

7.13. SVĚT KOLEM NÁS 

7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

7.15. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 

7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 

7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 

7.21. STUDIJNÍ POBYTY 

7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 

POVĚDOMÍ AJ.) 

7.23. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů. 
7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
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7.3. TALENT 

7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 

7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 

7.6. MASOPUST 

7.7. SEMIRAMIS 

7.8. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 

7.10. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 

7.11. NOC S ANDERSENEM 

7.13. SVĚT KOLEM NÁS 

7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

7.15. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 

7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 

7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 

7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 

7.21. STUDIJNÍ POBYTY 

7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 

POVĚDOMÍ AJ.) 

7.23. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.7. SEMIRAMIS 
7.8. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.10. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.11. NOC S ANDERSENEM 
7.12. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.13. SVĚT KOLEM NÁS 
7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.15. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
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7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5.ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.7. SEMIRAMIS 
7.8. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.9. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
7.10. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.11. NOC S ANDERSENEM 
7.12. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.13. SVĚT KOLEM NÁS 
7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.15. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.7. SEMIRAMIS 
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7.8. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.9. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
7.10. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.11. NOC S ANDERSENEM 
7.12. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.13. SVĚT KOLEM NÁS 
7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.15. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.23. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně  
a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.7. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.12. SVĚT KOLEM NÁS 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
OVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 
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Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikaci s okolním světem. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.12. SVĚT KOLEM NÁS 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
OVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných  
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.12. SVĚT KOLEM NÁS 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
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7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.12. SVĚT KOLEM NÁS 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
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7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.12. SVĚT KOLEM NÁS 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.12. SVĚT KOLEM NÁS 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
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7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.12. SVĚT KOLEM NÁS 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
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7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 
svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7. 22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 
zdraví člověka. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. SEMIRAMIS 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.12. SVĚT KOLEM NÁS 
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7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.14. SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR – AJAX 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7.22. SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ – PROJEKTY (NE/BEZPEČNÝ INTERNET, PRÁVNÍ 
POVĚDOMÍ AJ.) 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní 
postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění a sportovních aktivit. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.2. ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 
7.3. TALENT 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.5 .ZÁPIS S KRTEČKEM 
7.6. MASOPUST 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.8. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.15. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 

Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a 
trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.6. SEMIRAMIS 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.10. NOC S ANDERSENEM 
7.12. SVĚT KOLEM NÁS 
7.13. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
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7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, 
plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.6. MASOPUST 
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.11. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.13. SVĚT KOLEM NÁS 
7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.23. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 
druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.6. MASOPUST 
7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.13. SVĚT KOLEM NÁS 
7.14 CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.16. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
7.17. ŠD – ČARODĚJNICKÝ REJ 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření. 

7.1.TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.6. MASOPUST 
7.7. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
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7.9. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.11. NOC S ANDERSENEM 
7.12 SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.13. SVĚT KOLEM NÁS 
7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 
7.18. SPORTOVNÍ TŘÍDY -  POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY 
7.19. DEN ZEMĚ, ZEMĚFEST 
7.20. POZÁVACÍ ZÁJEZDY 
7.21. STUDIJNÍ POBYTY 
7.22. SPOLUPRÁCE S DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM 

Orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a 
k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. 

7.1. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
7.4. VÁNOČNÍ / VELIKONOČNÍ PROJEKT 
7.6. MASOPUST 
7.8. DĚTI PÍŠÍ NOVINY 
7.10. VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ 
7.12. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
7.13. SVĚT KOLEM NÁS 
7.14. CELOROČNÍ PROJEKTY TŘÍD 

 

 


