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5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK  

 

5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 

Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným 

znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání, a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně 

vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit 

předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých 

komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. 

2. Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. 

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

Čj 9 10 9 8 7 5 4 5 5      

 

 Získané dovednosti jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání.  

Vzdělanostní obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Pro přehlednost je rozdělen do  tří složek : 

1. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit 

přiměřeně svému věku. 

2. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka a rozvíjejí své logické 

myšlení. 

3. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se postihovat umělecké záměry autora a formulovat 

vlastní názory o přečteném textu. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti 

 

3. Průřezová témata  

1. - 5. ročník 
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1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání        

smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, cvičení paměti, pozornosti, problémové úlohy, rébusy, rozvoj slovní zásoby                                                             

Sebepoznání a sebepojetí              

dramatické hry : já a moje tělo, popis osoby, zvířete, věci, vztahy v rodině, sebehodnocení svých znalostí a 

úspěchů 

Seberegulace a sebeorganizace     

řešení samostatných úkolů, „odhad schopností“, tiché čtení, moje role ve dvojici, ve skupině 

Psychohygiena                               

tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hudba jako zklidňující prvek, dechová cvičení 

Kreativita                                        

tvoření vět na daná slova, dovyprávění příběhu, vymyšlené příběhy, užití prvků dramatické výchovy, čtení 

s porozuměním,  otázky a odpovědi k textu 

b) Sociální rozvoj Poznávání lidí                                

vzájemné poznávání a soužití ve třídním kolektivu, seznamování s dospělými pracovníky školy, popis a 

charakteristika osob 

Mezilidské vztahy                          

seznámení se s pravidly chování ve škole, snaha o jejich dodržování, rozpoznání, co je správné a co ne, pomoc 

druhému, využití pohádkových textů – „dobro x zlo“, využití prvků dramatické výchovy                                                      

               

Komunikace - monolog x dialog – jeho pravidla,dramatizace textů, pantomima, scénky – pozdrav, prosba, 

omluva, umět o něco požádat,                  

poděkovat, odmítnout 

Kooperace a kompetice                

spolupráce ve dvojicích, ve skupině, náhodné vazby, rozdělení rolí 

c) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti    

společné řešení problému v rámci třídy – „porota ze žáků“ – vynesení rozsudku, modelové situace - nacvičování 

Hodnoty, postoje, praktická etika                  

právo říci svůj názor mají všichni / naslouchání druhých, slušná forma komunikace / 
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2. Výchova 

demokratického občana 

Občanská společnost a škola                                    

znát jméno školy, adresu, účast na akcích školy: vernisáž, turnaj ve fotbalu, Putování za Sluníčkem atd. 

Občan, občanská společnost a stát                         

znát svá práva a povinnosti, umět nést odpovědnost za své činy 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá                                         

vyprávění o dovolené v zahraničí, pohledy, fotografie, využít olympijských her a jiných mezinárodních setkání 

Objevujeme Evropu a svět                                      

my v cizině x cizinci v naší vlasti, městě, cizí jazyk, národní zvyky a tradice, písně, tance, jídlo 

Jsme Evropané                                                         

členství v EU 

4. Multikulturní výchova Kulturní diference                                                    
jedinečnost každého – vyprávění o sobě, co rád dělám, zvyky rodin – trávení Vánoc, Velikonoc, poznávání našich 

kulturních památek - výlety 

Lidské vztahy                                                          

hodnocení mezilidských vztahů v přečtených textech, srovnání se skutečností ve třídě, v rodině, využití pohádek - 

hodnocení vlastností pohádkových postav  

Tucet zásad soužití                                                                                       

Etnický původ                                                          

jsou –li ve třídě děti z etnických menšin – porovnání zvyků (Vánoce, Velikonoce) 

Multikulturalita                                                       

využití slovenské literatury – rozdíly a shody,  

Princip sociálního smíru a solidarity 

5. Environmentální 

výchova 

Ekosystémy                                                                
jsme součástí přírody, pozorování a ochrana svého okolí     

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí                                        
třídění odpadu ve škole, úklid okolí školy, soutěž tříd ve sběru papíru, ochrana zvířat a životního prostředí - 

využití textů v učebnici, adopce zvířete ze ZOO – sbírka    ve třídě, škole 
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6. Mediální výchova Tematické okruhy receptivních činností: 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení     

práce s dětskými časopisy – rozvíjení vkusu, společné hodnocení zpráv školního rozhlasu                  

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

sloh- tvorba zprávy, sestavení oznámení 

stavba mediálních sdělení 

pozvánka na školní vernisáž, grafický záznam přímé řeči 

vnímání autora mediálních sdělení 

fungování a vliv médií ve společnosti 

 

. 

6.-9. ročník 

 

OSV= Osobnostní a 

sociální výchova 

 

1) Osobnostní rozvoj 
a) Rozvoj schopností poznávání 6.-9.roč. Je integrovanou součástí vyučovacího procesu. Systém hodnocení 

v českém jazyce zohledňuje     dovednosti, tvořivost, aplikaci i prvky memorování. 

b) Sebepoznání a sebepojetí 6.-9.roč. Žáci si uvědomí úspěšnost v kontrolních diktátech, písemných pracích, 

pololetních a závěrečných prověrkách. V soutěžích: 8.-9.roč. Olympiáda v českém jazyce /školní, okresní a 

oblastní kolo/; 6.-9.roč. recitační soutěž /školní, okresní, oblastní a národní kolo/; 6.-9.roč. soutěže 

v literární tvořivosti /Svět očima dětí, Hradecký škrabák …/ 

c) Seberegulace a sebeorganizace 6.-9.roč. Žák dokáže využít nabízených možností. Dobrovolná účast 

v soutěžích, dobrovolné domácí úkoly, dobrovolná účast žáků 9.tříd v závěrečných zkouškách. Rozvržení 

úkolů při 45 minutových písemných pracích. 

d) Psychohygiena 6.-9.roč. Střídání různých forem práce. 

e) Kreativita 6.-9.roč. Schopnost zvolit vhodný postup práce. V případě vlastní chyby zvolit adekvátní 

opravný prostředek a nastalou situaci vyřešit. 

2) Sociální rozvoj a) Poznávání lidí 6.-9.roč. Napodobování literárních dovedností spisovatelů a profesionálních umělců. 

b) Mezilidské vztahy 6.-9.roč.Vzájemná pomoc mezi spolužáky. Dovednost vcítit se do čteného literár. díla, 

objevovat a rozebírat mezilidské vztahy. 6.roč. – vypravování, dopis; 7.roč. –vypravování, charakteristika; 
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8.roč. – charakteristika liter. postav, úvaha; 9.roč. – vypravování, charakteristika, úvaha, proslov, diskuse, 

publicistické útvary. 

c) Komunikace 6.-9.roč. Schopnost vyjádřit vlastní názor na literární dílo. Schopnost diskuse při snaze 

porozumět případným nejasnostem v učivu. Opravovat a přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě. 

d) Kooperace a kompetice 6.-9.roč.  Práce ve dvojicích a ve skupinách. 

3) Morální rozvoj a) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 6.-9.roč. Na příkladech z literárních děl ukázat složitost 

řešení problémů a rozhodování. 

b) Hodnoty, postoje, praktická etika 6.-9.roč. Na příkladech z literárních děl ukázat hodnoty a postoje, 

snažit se posoudit klady i zápory. 

VDO=Výchova 

demokratického občana 

Český jazyk a literatura přispívá historickým pohledem k tomu, aby žáci ocenili dnešní demokratickou společnost, 

aby si uvědomili, že tomu tak vždy nebylo. Měli by dojít k uvědomělému dodržování pravidel a chápat svobodu 

jako kategorii těsně spjatou s odpovědností a povinnostmi. Tato tematika je využita v textech všestranných 

jazykových rozborů. 

a) Občanská společnost a škola 

b) Občan, občanská společnost a stát 

c) Formy participace občanů v politickém životě  7.roč. – bajka; 8.roč. – charakteristika literárních postav, 

úvaha; postoje Husa, Komenského, osobností národního obrození, Němcové, Borovského, Bezruče, 

Vančury, Seiferta, Voskovce, Wericha…, Krylova, Puškina, Huga, Čechova …; 9.roč. – úvaha, proslov, 

diskuse, publicistické útvary; fejeton, poezie, písňové texty; poezie, próza a divadelní hra mezi válkami, 

literatura po roce 1945, literatura exilová a samizdatová. 

d) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 6.-9.roč. Pochopit způsob organizačního 

uspořádání třídy a funkce učitele. Snažit se pochopit a uplatnit jednotu práv a povinností. 

VMEGS=Výchova 

k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech 

Český jazyk a literatura přispívá k vytvoření pocitu vlastenectví, k pocitu určitého pevného zakotvení /můj domov, 

naše škola, naše město, náš kraj, česká země, česká literatura/, ale i k tomu, že žijeme v širším společenství. 

Tato tematika je využita v textech všestranných jazykových rozborů. 

a) Evropa a svět nás zajímá 6.-9.roč. V literatuře se tato tematika objevuje poměrně často. Žáci se seznamují 

s českou literaturou v porovnání s literaturou světovou /především evropskou/ - viz osnovy. Staré pověsti 

české – Staré řecké báje a pověsti; české pohádky – pohádky cizích autorů; romantismus: Mácha – Puškin, 

Hugo; divadelní hra: Vrchlický, Čapek, Voskovec, Werich – Shakespeare, Moliere … 

b) Objevujeme Evropu a svět 6.-9.roč.Dobrovolná četba, setkání se soudobou evropskou a světovou 
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literaturou. Film a  adaptace literárních děl. Možnost návštěvy divadla u příležitosti Divadelního festivalu 

s mezinárodní účastí. Mluvní cvičení zaměřené na cestování po Evropě i mimo ni. 

c) Jsme Evropané 8.-9.roč. Čeština jako jeden ze slovanských jazyků v porovnání s jazyky germánskými a 

románskými. Někteří čeští spisovatelé a významné osobnosti nepůsobili jen v Čechách, ale odcházeli i do 

jiných zemí /převážně evropských/ - Komenský, Aškenazy, Kundera, Kryl …V dnešní době sbližuje 

Evropu i internet. 

MV= Multikulturní 

výchova 

Prostřednictvím literatury se žáci seznámí i s kulturou jiných národností, s jiným životním stylem, s jinými 

uznávanými hodnotami. Výsledkem by pak mělo být přijetí názoru o rovnocennosti všech těchto odlišností. 

Tato tematika je využita v textech všestranných jazykových rozborů. 

 

a) Kulturní diference 6.-9.roč. Na pozadí rozmanitosti různých kultur si žáci lépe uvědomí svou vlastní 

kulturu a tradice. Do naší kultury se promítají cizí vlivy a naopak české osobnosti přispívají do kultury 

světové /např. Komenský/. Mýty a báje /ve starověkém Egyptě, Mezopotámii, Řecku, Římě/ a jejich 

kulturní přínos – počátky písma, představy o světě, náboženství. Bible – stvoření člověka. Počátky 

křesťanství – Cyril a Metoděj. Staroslověnská literatura. 

b) Lidské vztahy 6.-9.roč. Příklady literárních děl, též příklady životních osudů spisovatelů ukazují, k jakým 

konfliktům docházelo z důvodů náboženských, kulturních, sociálních i jiných odlišností. 

c) Etnický původ 6.-9. Černošská otázka –otrokářská společnost, boj za práva a svobodu. Česko – německé 

vztahy – doba temna, germanizace, nacistický rasismus a holocaust. 

d) Multikulturalita 6.-9.roč. Žáci jsou seznamováni s tradicemi a rozmanitostmi různých kultur. Dnešní 

multikulturalita je výsledkem dlouholetého historického vývoje. Každá kultura něčím přispívá. Různost 

jazyků /bájný výklad – babylonská věž, zmatení jazyků/ - /rozpad praindoevropského jazyka, vznik skupiny 

indoevropských jazyků – jazyky slovanské, germánské, románské …/ Ukázky – důkazy příbuznosti. 

e) Princip sociálního smíru a solidarity 6,-9.roč. Správnost a potřebnost tohoto principu by měla být 

přirozeným vyústěním předchozích tematických okruhů. 

EV= Environmentální 

výchova 

Tato tematika je využita v textech všestranných jazykových rozborů. 

a) Ekosystémy 6.-9.roč. Naučit se vidět svět kolem sebe komplexně jako systém. 

b) Základní podmínky života 

c) Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Využití ve slohových útvarech: 6.roč. – popis pracovního postupu – výroba recyklovaného papíru 

                                                                zpráva, oznámení – sběr papíru 
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                                                                výpisky, výtah – např. z učebnice zeměpisu 

                                                    7.roč. – líčení přírody 

                                                                 výtah – např. z učebnice zeměpisu nebo odborné literatury 

                                                     8.roč. – subjektivně zabarvený popis, výklad, výtah, úvaha 

                                                     9.roč. – výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary 

Využití v četbě, např. v oblasti sci-fi. 

d) Vztah člověka k prostředí 6.-9.roč. Využití slohových útvarů jako v oddíle Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí. Využití v četbě literárních děl. 

MV= Mediální výchova  

 

1.Tematické okruhy 

receptivních činností: 

 

a) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 6.-9.roč. Posuzovat kriticky mediální informace je velmi 

obtížné. Umožňuje však objektivnější nazírání na skutečnost kolem sebe. Vhodné pracovat s tiskovými 

dokumenty. 

b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 6.-9.roč. Využití textu z denního tisku, např. inzeráty a 

reklamy. Vlastní úsudek je cenný. 

c) Stavba mediálních sdělení 6.-9.roč. U každého sdělení se snažíme vytušit ještě další motiv, proč bylo 

sepsáno nebo natočeno. /Např. uctění památky spisovatele, historické události, přiblížení cizí kultury, cizí 

země …/                                                                   

d) Vnímání autora mediálních sdělení 6.-9.roč. Kvalita sdělení je závislá na subjektivním faktoru autora. 

e) Fungování a vliv médií ve společnosti 6.-9.roč. Média mají kladný i záporný vliv. Ovlivňují názory lidí. 

Práce s denním tiskem. 

2.Tematické okruhy 

produktivních činností 

 

a) Tvorba mediálního sdělení 6.-9.roč. Žáci vytvoří zprávu, oznámení, fejeton, projev, inzerát, rozhovor, 

úvahu …. 

b) Práce v realizačním týmu 6.-9.roč. Některé úkoly je účelné plnit ve skupinách. 

 

 

 

4. Kompetence 

 

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, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.  
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- Učíme žáky, jak postupovat při řešení problémů. 

- Přijímáme i netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. 

- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 

- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.). 

- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 

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

 

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. 

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

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

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

- Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí apod. 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 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 – cíleně ujasňujeme představu 

žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

1. stupeň – 1. období 

Kompetence k řešení problémů Kompetence pracovní    Kompetence komunikativní 

1. ročník 

 učí se klást otázky vedoucí k lepšímu 

pochopení problému 

 vnímá problémové situace ve škole 

1. ročník 

 seznamuje se s bezpečností práce ve 

výukových místnostech a v terénu 

 učí se bezpečně používat psací potřeby 

a pravítko 

 učí se dodržovat vymezená pravidla 

 udržuje pořádek na svém pracovním 

stole 

 zvládá sebeobsluhu 

1. ročník 

 udržuje kontakt očima 

 vědomě používá řeči těla 

 učí se soustředěně a pozorně naslouchat 

2. ročník 

 vnímá problémové situace ve škole i 

mimo ni 

 požádá o pomoc dospělého k řešení 

problémů 

 učí se nalézat chyby v textu 

2. ročník 

 adekvátně reaguje na pokyny učitele 

 pracuje podle pokynů učitele 

 dodržuje vymezená pravidla práce 

2. ročník 

 reaguje na nonverbální sdělení 

 učí se srozumitelně vyjadřovat 

 pečlivě vyslovuje 

 klade krátké otázky 

3. ročník 

 jednoduchými otázkami zjišťuje, zda 

rozumí zkoumanému problému 

 s pomocí dospělého řeší problémy 

 nalézá chyby v textu a odůvodňuje 

správné řešení 

3. ročník 

 svojí činností neohrožuje své zdraví ani 

zdraví ostatních  

 chápe náplň u některých pracovních 

profesí 

3. ročník 

 reaguje na pocity druhého 

 projevuje souhlas či nesouhlas 

 vědomě sleduje projev mluvčího 

 učí se prezentovat své výsledky 

Učitel vede žáky: 

- k vyhledávání a kombinováním 

informací z různých informačních 

zdrojů 

Učitel vede žáky: 

-    k využívání znalostí a zkušeností 

z jiných předmětů v zájmu vlastního 

rozvoje 
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- k samostatnému řešení zadaných 

úkolů 

- k aplikování naučených postupů 

- při řešení k rozvíjení schopnosti 

logicky uvažovat 

- k zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

 

Kompetence k učení Kompetence sociální a personální Kompetence občanské 

1. ročník 

 vytváří si pozitivní vztah k učení 

 zná obecně používané znaky a symboly 

(abeceda, číslice) 

1. ročník 

 učí se vzájemné pomoci 

 učí se požádat o pomoc 

1. ročník 

 seznamuje se se základy společenského 

chování (pozdrav, poděkování, omluva) 

 vnímá krásy přírody 

 účastní se školních společenských akcí 

 seznamuje se s našimi lidovými 

tradicemi 

2. ročník 

 vědomě přistupuje k učení 

 učí se hodnotit výsledky své práce 

2. ročník 

 pracuje ve dvojicích  

 učí se vzájemně si radit a pomáhat 

2. ročník 

 zná normy společenského chování 

 seznamuje se s chováním v kritických 

situacích 

 seznamuje se s důležitými telefonními 

čísly 

 účastní se kulturního dění  a 

sportovních aktivit školy 

3. ročník 

 vyhledává informace k tématu 

 pracuje s různými zdroji (učebnice, 

encyklopedie, mapy) 

 učí se zaznamenávat výsledky svého 

pozorování 

3. ročník 

 učí se pracovat v malých skupinách, při 

práci si vzájemně radí a pomáhají 

 učí se vzájemně si naslouchat 

3. ročník 

 dodržuje normy společenského chování 

 učí se chápat krizové situace 

 zná důležitá telefonní čísla 

 vnímá krásy přírody a cíleně o ni 

pečuje 
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1. stupeň – 2. období 

Kompetence k řešení problémů Kompetence pracovní    Kompetence komunikativní 

4. ročník 

 promýšlí způsob řešení problémů 

 zkouší vhodné varianty řešení 

 nalézá pravidla, kterými se řídí při 

řešení problémů 

4. ročník 

 bezpečně používá psací potřeby 

 zorganizuje si sám své pracovní místo 

4. ročník 

 nezasahuje do verbálního projevu 

mluvčího 

 vyzývá k upřesnění 

 učí se vyjadřovat své myšlenky 

5. ročník 

 hledá a navrhuje různé způsoby řešení 

problémů 

 samostatně nalézá pravidla, kterými se 

řídí při řešení problémů 

5. ročník 

 pečuje o životní prostředí (úklid kolem 

školy, třídění odpadků, chování v lese) 

 neničí kulturní památky 

 

5. ročník 

 učí se písemně zaznamenávat své 

myšlenky 

 prezentuje své výsledky i výsledky 

skupinové práce 

 používá i technických prostředků 

komunikace 

 zopakuje vlastními slovy projev 

mluvčího 

 umí naslouchat druhým 

Učitel vede žáky: 

- k vyhledávání a kombinováním 

informací z různých informačních 

zdrojů 

- k samostatnému řešení zadaných 

úkolů 

- k aplikování naučených postupů 

- při řešení k rozvíjení schopnosti 

logicky uvažovat 

- k zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

Učitel vede žáky: 

-    k využívání znalostí a zkušeností 

z jiných předmětů v zájmu vlastního 

rozvoje 

 

 

Kompetence k učení Kompetence sociální a personální Kompetence občanské 
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4. ročník 

 vydrží potřebnou dobu u učební 

činnosti 

 zapisuje výsledky svého pozorování 

4. ročník 

 pracuje v malých skupinách 

 umí si vzájemně naslouchat 

 učí se stanovit si pravidla týmové práce 

4. ročník 

 zná postupy řešení krizových situací 

v rámci výuky 

 učí se přijímat názory druhých 

 učí se znát základní práva a povinnosti 

dítěte 

5. ročník 

 vyhledává informace k tématu a učí se 

je třídit 

 propojuje poznatky do širších celků 

 učí se posoudit vlastní pokrok 

 využívá internet k vyhledávání 

informací 

5. ročník 

 pracuje ve skupinách 

 přispívá k diskusi ve skupině 

 oceňuje své spolužáky za dobrou práci 

5. ročník 

- zná základní práva a povinnosti dítěte 

Učitel vede žáky: 

       -     k vhodnému zapojení do diskuze 

       -     k obhájení svých názorů přiměřeně 

ke své slovní zásobě 

       -     k naslouchání a respektování 

názoru druhých 

Učitel vede žáky: 

- k respektování názoru jiných  

- k utváření pocitu zodpovědnosti za 

svá jednání 

- k ochotě pomoci  

- k dodržování dohodnuté kvality, 

postupů a termínů 

- k občanské zodpovědnosti za 

vytváření podmínek pro udržitelný 

rozvoj v lokálním a globálním 

měřítku 

- k zhodnocení vlastního přístupu k 

práci 

- podílení se na utváření příjemné 

atmosféry ve skupině 
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5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků  

1. stupeň  

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

 

Očekávané výstupy – 1. období Učivo 

žák 

1.1 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

1.2 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

1.3 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

1.4 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost 

1.5 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči 

1.6 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných 

školních i mimoškolních situacích 

1.7 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

1.8 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

1.9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i 

slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 

1.10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

1.11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

 

1.1 čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, 

znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj 

informací, čtení vyhledávací, klíčová 

slova) 

1.2 naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s 

partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - 

zaznamenat slyšené, reagovat 

otázkami) 

1.3 mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; 

komunikační žánry: 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, 

vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní 

komunikační pravidla (oslovení, 

zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 

zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

1.4 písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, 

držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým 

materiálem); technika psaní (úhledný, 

čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry 

písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 

omluvenka; zpráva, oznámení, 

pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, 

dotazník), vypravování 
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Rozdělení učiva do ročníků 

1. třída 2. třída 3. třída 

1.1 čtení - technika čtení - nácvik  

1.2 naslouchání - praktické naslouchání 

(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem);  

1.3 mluvený projev - základy techniky 

mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost), komunikační žánry: pozdrav,  

prosba,  

1.4 písemný projev - základní hygienické 

návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, 

hygiena zraku 

1.1 čtení - praktické čtení (rozvoj techniky 

čtení - plynulé čtení jednoduchých  vět, 

užívání správného slovního přízvuku, 

přirozené intonace, čtení hlasité a tiché s  

porozuměním)  

1.2 naslouchání - praktické naslouchání 

(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem);  

1.3 mluvený projev - vyjadřování závislé na 

komunikační situaci;  

komunikační žánry:  vypravování  

základní komunikační pravidla (pozdrav, 

oslovení, 

zdvořilé vystupování, poděkování) 

1.4 písemný projev - základní hygienické 

návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, 

hygiena zraku, zacházení s grafickým 

materiálem); technika psaní (úhledný písemný 

projev, 

žánry písemného projevu: adresa, pozdrav 

z prázdnin  

1.1 čtení – praktické čtení (rozvoj techniky 

čtení s porozuměním, pokus o výrazné čtení, 

čtení hlasité a tiché) 

1.2 naslouchání praktické – zdvořilost;  věcné -  

soustředěné a aktivní, zaznamenat slyšené, 

reagovat otázkami 

1.3 mluvený projev – základy techniky 

mluveného projevu (upevňování získaných 

dovedností, rozvíjení dalších komunikačních 

žánrů – vypravování, dialog, pravidla dialogu, 

mimojazykové prostředky řeči – gesta) 

1.4 písemný projev- upevňování základních 

hygienických návyků při psaní;  technika psaní 

– úhlednost, přehlednost, úprava; žánry 

písemného projevu – adresa, blahopřání, 

pozdrav, dopis, popis 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 2. období Učivo 

žák 

1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

1.13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro 

daný věk, podstatné informace zaznamenává 

1.1 čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, 

znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj 

informací, čtení vyhledávací, klíčová 

slova) 
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1.14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

1.15 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z 

něj podstatná fakta 

1.16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku 

1.17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

1.18 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 

komunikačního záměru 

1.19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá 

podle komunikační situace 

1.20 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 

komunikační žánry 

1.21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký 

mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

1.2 naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s 

partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - 

zaznamenat slyšené, reagovat 

otázkami) 

1.3 mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; 

komunikační žánry: 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, 

vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní 

komunikační pravidla (oslovení, 

zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 

zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

1.4 písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, 

držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým 

materiálem); technika psaní (úhledný, 

čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry 

písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 

omluvenka; zpráva, oznámení, 

pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, 

dotazník), vypravování 

 

 

Rozdělení učiva do ročníků 

4. třída 5. třída 

1.1 čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, 

znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj 

informací, čtení vyhledávací, klíčová 

slova) 

1.2 naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s 

partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - 

zaznamenat slyšené, reagovat 

otázkami) 

1.3 mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; 

komunikační žánry: 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, 

vypravování,; základní komunikační pravidla (oslovení, 

zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 

zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

1.4 písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, 
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1.3 mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; 

komunikační žánry: 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, 

vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní 

komunikační pravidla (oslovení, 

zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 

zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

1.4 písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, 

držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým 

materiálem); technika psaní (úhledný, 

čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry 

písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, zpráva, 

oznámení, 

pozvánka, dopis, popis;), vypravování 

 

držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým 

materiálem); technika psaní (úhledný, 

čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry 

písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 

omluvenka; zpráva, oznámení, 

pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, 

dotazník), vypravování 

 

 

 

 

 JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

 

Očekávané výstupy – 1. období Učivo 

žák 

2.1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na 

hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

2.2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova 

významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 

příbuzná 

2.3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, 

okolnost, vlastnost 

2.4 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

2.5 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných 

2.1. zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči 

(tempo, intonace, přízvuk) 

2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova 

jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba 

slova (kořen, část 

předponová a příponová, koncovka) 

2.3 tvarosloví - slovní druhy, tvary slov 

2.4 skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 

2.5 pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky 
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jmen, přídavných jmen a sloves 

2.6 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 

2.7 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich 

vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky 

2.8 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých a obojetných 

souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 

– mimo morfologický šev;  

velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen 

osob, zvířat a místních pojmenování 

podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a 

syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) 

 

Rozdělení učiva do ročníků 

1. třída 2. třída 3. třída 

2.1. zvuková stránka jazyka - sluchové 

rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 

souhlásek a souhláskových skupin 

 

2.1. zvuková stránka jazyka - modulace 

souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) 

2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slova a 

pojmy, význam slov 

Jazyková výchova 

2.1 modulace souvislé řeči – tempo, intonace, 

přízvuk 

2.2slovní zásoba a tvoření slov – slova  a 

pojmy, význam slov, slova jednoznačná, 

mnohoznačná, antonyma, synonyma, 

homonyma, stavba slova, příbuzná slova 

2.3 tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

2.4 skladba – věta jednoduchá a souvětí, 

základní skladební dvojice 

2.5 pravopis – psaní i/y po obojetných 

souhláskách,  vyjmenovaná slova  

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

 

Očekávané výstupy – 2. období Učivo 

žák 

2.9 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

2.1. zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči 
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významu a slova víceznačná 

2.10 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 

koncovku 

2.11 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 

gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 

2.12 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

2.13 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní 

skladební dvojici označuje základ věty 

2.14 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 

2.15 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je 

obměňuje 

2.16 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

2.17 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu  

(tempo, intonace, přízvuk) 

2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova 

jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba 

slova (kořen, část 

předponová a příponová, koncovka) 

2.3 tvarosloví - slovní druhy, tvary slov 

2.4 skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 

2.5 pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky 

podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a 

syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) 

 

Rozdělení učiva do ročníků 

4. třída 5.třída 

2.1. zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé 

řeči (tempo, intonace, přízvuk) 

2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, 

synonyma; stavba slova (kořen, část předponová a příponová, 

koncovka) 

2.3 tvarosloví - slovní druhy, tvary slov 

2.4 skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 

2.5 pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky 

podstatných jmen a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) 

 

2.1. zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči 

(tempo, intonace, přízvuk) 

2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova 

jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba 

slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka) 

2.3 tvarosloví - slovní druhy, tvary slov 

2.4 skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 

2.5 pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky 

podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a 

syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 1. období Učivo 

žák 

3.1 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární 

texty přiměřené věku 

3.2 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

3.3 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od 

ostatních vyprávění 

3.4 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle 

svých schopností 

3.1 poslech literárních textů 

3.2 zážitkové čtení a naslouchání 

3.3 tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních 

textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 

vlastní výtvarný 

doprovod 

3.4 základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, 

kniha, čtenář; divadelní 

představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání 

 

Rozdělení učiva do ročníků 

1. třída 2. třída 3. třída 

3.1 poslech literárních textů 

 

3.4 základní literární pojmy - literární druhy a 

žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 

pohádka,  kniha 

 

3.1 poslech literárních textů 

 

3.4 základní literární pojmy - literární druhy a 

žánry: rozpočitadlo, hádanka, báseň, pohádka, 

spisovatel, básník, kniha, divadelní 

představení, herec, rým,  

 

3.1 poslech literárních textů 

3.2 zážitkové čtení a naslouchání 

3.3 tvořivé činnosti s literárním textem - 

přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

dramatizace, vlastní výtvarný 

doprovod 

3.4 základní literární pojmy - literární druhy a 

žánry: rozpočitadlo, hádanka, báseň, pohádka, 

bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, 

divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, 

přirovnání 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 2. období Učivo 

žák 3.1 poslech literárních textů 
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3.5 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

3.6 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní 

literární text na dané téma 

3.7 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

3.8 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární 

literární pojmy 

 

3.2 zážitkové čtení a naslouchání 

3.3 tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních 

textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 

vlastní výtvarný 

doprovod 

3.4 základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, 

kniha, čtenář; divadelní 

představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání 

 

Rozdělení učiva do ročníků 

4. třída 5. třída 

3.1 poslech literárních textů 

3.2 zážitkové čtení a naslouchání 

3.3 tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních 

textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

3.4 základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, 

kniha, čtenář; divadelní představení, herec; verš, rým, přirovnání 

 

3.1 poslech literárních textů 

3.2 zážitkové čtení a naslouchání 

3.3 tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních 

textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 

vlastní výtvarný doprovod 

3.4 základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, 

kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, 

přirovnání 
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2. stupeň  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy Učivo 

žák 

5.1 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

5.2 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby 

obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává 

přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

5.3 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem 

spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

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

používá ve vhodné komunikační situaci 

5.5 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 

jazykových projevů podle komunikační situace 

5.6 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

5.7 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

5.8 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní 

jejich užití 

5.1 zvuková stránka jazyka - zásady spisovné výslovnosti, modulace 

souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči 

(pauzy, frázování) 

5.2 slovní zásoba a tvoření slov - slovní zásoba a její jednotky, slohové 

rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, 

obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov 

5.3 tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov 

5.4 skladba - výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející 

větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu 

5.5 pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický 

5.6 obecné poučení o jazyce - čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), 

skupiny jazyků (slovanské - především slovenština - a jiné, jazyky 

menšinové), rozvrstvení 

národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a 

komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a 

základy vývoje češtiny, jazykové příručky) 

6. 

5.6 - jazykověda: jazykové 

příručky, jazyk spisovný x 

nespisovný 

5.1 - zvuková stránka slova a 

věty 

5.3 - tvarosloví: slovní druhy 

ohebné, druhy, skloňování, 

časování, mluvnické významy  

5.4 - skladba: druhy vět podle 

postoje mluvčího, věta 

jednoduchá x souvětí, základní 

7. 

5.2 - slovní zásoba a její 

obohacování -  tvoření slov 

5.3 - tvarosloví: slovní druhy-

ohebné (podstatná jména vlastní, 

hromadná, pomnožná, látková, 

přídavná jména-jmenné tvary, 

stupňování, zájmena – skloňování 

osobních a přivlastňovacích, 

číslovky-skloňování, slovesa-rod, 

podmiňovací zp., neohebné  

5.2 - význam slov: homonyma, 

8. 

5.2 - slovní zásoba a její 

obohacování, přejímání z jiných 

jazyků 

5.3 - tvarosloví: podstatná jména: 

cizí vlastní jména, zájmena – jenž, 

týž, tentýž, slovesa –vid. Spojky 

souřadicí, podřadicí. 

5.4 - skladba – přístavek, 

přívlastek-post.rozv. x 

několikanás., věty jednočlenné, 

souvětí podřadné, druhy 

9. 

5.3 - tvarosloví: podstatná jména: 

cizí vlastní jména, slovesa – třídy a 

vzory 

5.6 - obecné poučení o jazyce - 

čeština (jazyk národní, jazyk 

mateřský), skupiny jazyků (slovanské 

- především slovenština - a jiné, 

jazyky menšinové), rozvrstvení 

národního jazyka (spisovné a 

nespisovné útvary a prostředky), 

jazyk a komunikace (jazyková norma 
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větné členy-přísudek slovesný x 

jmenný 

5.5 - pravopis - lexikální, 

morfologický, syntaktický 

(koncovky podstatných jmen a 

přídavných jmen tvrdých a 

měkkých) a syntaktického (shoda 

přísudku s podmětem)- stavba 

slova 

antonyma, synonyma, sousloví, 

odborné názvy 

5.4 - skladba: otázky doplňovací 

a rozlišovací, rozvíjející větné 

členy (Pk, Pt, Pum-Puč,Puz), 

přímá řeč 

5.5 -  pravopis - lexikální, 

morfologický, syntaktický. 

Přídavná jména přivlastňovací, 

shoda Př a několikanásobným Po 

vedlejších vět 

5.2 - význam slov a) věcný x 

mluvnický, b)jednoznačná, 

mnohoznačná, slova citově 

zabarvená 

5.5 - pravopis - lexikální, 

morfologický, syntaktický 

 

 

a kodifikace, kultura jazyka a řeči, 

původ a základy vývoje českého 

jazyka 

5.4 - skladba – významové poměry, 

souvětí souřadné, souřadné spojení 

větných členů a vedlejších vět, 

odchylky větné stavby – oslovení, 

vsuvka, samostatný větný člen, 

pořádek slov, zápor, řeč přímá a 

nepřímá, věta neúplná 

5.2 - význam slov: rčení, přísloví 

5.1 - zvuková stránka jazyka – 

hlásky, souhlásky, spodoba znělosti, 

slova neslabičná, přízvuk, větná 

melodie 

5.5 - pravopis - lexikální, 

morfologický, syntaktický 
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KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy Učivo 

žák 

4.1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním 

s dostupnými informačními zdroji 

4.2 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr 

partnera v hovoru 

4.3 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k 

ní kritický postoj 

4.4 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační situaci 

4.5 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 

jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

4.6 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá 

verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

4.7 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a 

pravidel dialogu 

4.8 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky 

nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text 

přednese referát 

4.9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

4.10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k 

vlastnímu 

tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

4.1 čtení - praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních 

prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 

vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), prožitkové 

4.2 naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), 

věcné (soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, 

komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, 

zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové), 

zážitkové 

4.3 mluvený projev - zásady dorozumívání (komunikační normy, 

základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady 

kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky 

nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i 

nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, 

diskuse 

4.4 písemný projev - na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních 

slohových postupech a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému 

obsahu, vlastní tvořivé psaní  (komunikační žánry: výpisek, žádost, 

soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, 

pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, 

výklad, úvaha) 
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6. 

4.1 – 4.4 

- vypravování 

- formy společenského styku:  

telefonování, dopis, E-mail, SMS, 

vzkazy 

- zpráva, oznámení 

- popis 

 

7. 

4.1 – 4.4 

-čtení jako zdroj informací, 

vyhledávací 

-technika mluveného projevu 

 

 

- vypravování - užití přímé řeči, 

úprava textu, dotvoření,… 

- popis pracovního postupu, děje, 

výrobku,… 

- výpisky, výtah 

 

8. 

4.1 – 4.4 

- čtení jako zdroj 

informací, vyhledávací 

- technika mluveného 

projevu 

 

- referát 

- životopis 

- charakteristika 

- výpisky, výtah 

- popis: umělecké dílo 

 

 

 

9. 

4.1 – 4.4 

- čtení jako zdroj informací, vyhledávací 

- technika mluveného projevu 

 

- výpisky, výtah 

- soukromý a úřední dopis 

- životopis: strukturovaný 

- subjektivně zabarvený popis 

- diskuse, rozhovor 

- projev, proslov 

- výklad  

-úvaha 

- objednávka, inzerát, pozvánka,  

nabídka, stížnost, žádost, zpráva, 

oznámení 

- vyplňování formulářů, dotazníků,… 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy Učivo 

žák 

6.1 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a 

jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

6.2 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

6.3 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo 

6.4 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě 

osvojených znalostí základů literární teorie 

6.5 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží 

argumenty 

6.6 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

6.7 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v 

české a světové literatuře 

6.8 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém 

i filmovém zpracování 

6.9 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v 

dalších informačních zdrojích 

 
6.1 tvořivé činnosti 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 

6.2 způsoby interpretace literárních a jiných děl 

6.3 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) 

6.4 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 

6. 

6.1 – 6.4 

- poezie: lidová slovesnost, 

moderní poezie 

- próza: pohádky: klasické x 

moderní, pověsti, bajky, báje, 

mýty – biblické příběhy, řecké 

báje, povídky ze života dětí, 

dobrodružné příběhy 

 

významní tvůrci a jejich díla – 

7. 

6.1 – 6.4 

- přednes vhodných literárních 

textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu 

 

- nejstarší literatura – legendy, 

kroniky, rytířské zpěvy-pověsti o 

králi Artušovi, trubadúři, 

bohatýrské byliny 

-arabské pohádky 

8. 

6.1 – 6.4 

- přednes vhodných literárních 

textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu 

 

literatura období baroka a 

klasicismu – píseň, drama, bajky, 

román 

české národní obrození – počátky 

české literatury a divadla 

9. 

6.1 – 6.4 

- přednes vhodných literárních 

textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu 

 

- česká a světová literatura  20. 

století 

-próza: román, povídka, pohádka 

(moderní), fejeton, cestopis, 

životopis,  
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spisovatelé, ilustrátoři -románské písemnictví-kodexy 

-literatura doby husitské-chorál, 

kronika,… 

-první cestopisy, životopisy 

- renesanční literatura 

-předbělohorská literatura 

 

významní tvůrci a jejich díla 

období romantismu – historický 

román, román ve verších, román 

v dopisech, poezie – lyrika x 

epika 

literatura 19. století (česká i 

světová) – pohádky: klasické x 

moderní, společenský román, sci-

fi, poezie: básně lyricko-epické, 

balady x romance, oddechová 

literatura 

významní tvůrci a jejich díla 

literatura psychologická, 

humoristická, dobrodružná, 

legionářská, budovatelská 

-poezie: epika, lyrika, lyricko-

epická, kaligramy, písňové texty, 

metafory, … 

-drama: divadla malých forem 

- vznik a vývoj filmu, animovaný 

film 

 

významní tvůrci a jejich díla 
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5.1.2 CIZÍ JAZYK  - Angličtina 

 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze čtyř školou nabízených jazyků v rámci oboru Cizí jazyk. Jeho postupné 

osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v 

budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. 

Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na 

mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosažení úrovně A2, Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

S vyučovacím předmětem Anglický jazyk děti začínají ve 3. ročníku. V dotaci 3 hodiny týdně v každém ročníku v jeho výuce pokračují až do 9. 

třídy, kdy mají angličtinu 4 hodiny týdně.  

 

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

Aj   3 3 3 3 3 3 4 

 

 

Žáci pracují v kmenových třídách a v počítačové učebně. Výuka směřuje k praktickým dovednostem. Náročnost a rozsah učiva, použitého jako 

prostředku k dosažení těchto dovedností volí vyučující s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Výuka anglického jazyka v základní škole 

směřuje více než k ovládání tohoto cizího jazyka – k jeho praktickému používání jako komunikačního prostředku (nejlépe v kombinaci s 

využíváním ICT). Ve výuce Anglického jazyka se v ZŠ využívají prvky systému „Evropské jazykové portfolio“.  

Získávání praktických dovedností žáka (a hodnocení žáka - do jaké míry si je osvojil) je zaměřeno na 5 základních „oblastí“ cizího jazyka – 

Poslech, Rozhovory, Samostatný ústní projev, Čtení a Psaní. 

 

Na I. stupni ZŠ (3.-5. ročník) představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka o 

studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka 

a o zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností, dále na první seznámení s 

některými typickými jevy života a kultury zemí, příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích 

každodenního života přiměřených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem 

číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na 
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základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. 

Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebírá 

některé techniky a obohacuje je novými prvky (viz např. hraní rolí, dramatizace improvizace ap.), využívá se nahrávek, říkanek, básniček, 

písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky jsou zařazovány i vhodné programy na PC, příp. lze (podle schopností žáků) 

využívat i připojení k internetu. Významnou úlohou vyučujícího je rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu a invenci a 

jejich tvůrčí přístup k činnostem. 

Na II. stupni ZŠ (6. – 9. ročník) jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků. 

Pozornost se věnuje rozvoji všech řečových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá postupně na významu. Stále více se pracuje s 

autentickými materiály různého druhu (tištěnými i audiovizuálními), více se do výuky zařazuje integrované používání cizího jazyka v kombinaci 

s PC a internetem. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích (zejména evropských) zemí. V používaných formách a metodách práce je 

preferováno kooperativní vyučování. Vyučující vhodně využívá odlišností žáků v různých individuálních i skupinových činnostech. Podporuje 

také další rozvíjení komunikačních dovedností žáků navazováním kontaktů s anglicky hovořícími osobami v zahraničí zejména prostřednictvím 

internetu a osobními kontakty (zahraniční jazykově poznávací zájezdy, partnerské školy v zahraničí apod.). Významná je i motivace žáků k 

výuce Dalšího cizího jazyka. 

 

3. Průřezová témata 

. 

 3.-5.ročník 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání  

Komunikace v anglickém jazyce, hodnocení a sebehodnocení v AJ zaměřené nejen na memorování (slovíčka, 

fráze), ale hlavně na tvořivou dovednost , dramatizaci a jakési rčení: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“ 

Jaká hra mi jde a jaká ne? – AT PLAY /3. roč./, umět popsat druhy sportu, vyjádřit jejich oblibu a naopak 

/SPORTS AND GAMES – 4. roč./, cvičení paměti /Kimova hra/, cvičení smyslů, pozornosti, užití a práce, hra 

s počítačovými programy…. 

Sebepoznání a sebepojetí 

Při jakékoliv samostatné práci –samostatné řešení a vlastní osobní přístup k zadané činnosti s oporou o slovník.  

Tvořivý a osobnostní přístup k PROJEKTŮM  na daná témata.  MY FAMILY. A LETTER TO MY FRIEND……, 

dramatické hry /já a moje tělo, popis osoby, věci, zvířete/…. 
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Seberegulace a sebeorganizace 

Dodržování pravidel v rámci skupinových prací, rozhovorů, dramatizace a také umění sám využívat nabízených 

možností dobrovolných úkolů v samotném systému hodnocení anglického jazyka. Umět se samostatně rozhodovat 

a vybírat si z nabídky možností podle sebe. Tvorba vlastního rozvrhu podle svých představ a potřeb: MY 

TIMETABLE. Umět požádat o zapůjčení věci – CAN I BORROW? /4. roč./ 

Psychohygiena 

Střídání různých forem práce a aktivní zapojování se do těchto činností. 

Kreativita 

Řešení zadaných situací či situací, na které se náhodně „narazí“ a umět je originálně vyřešit. Být tvořivým a tuto 

tvořivost zapojit jak formou písemného /výtvarného/ zpracování, ale také domluvou se s ostatními v kolektivu, 

dramatizací, hrou, vlastní nápaditostí. Zpracovat a zahrát pohádku – LITTLE RED RIDING HOOD, JACK AND 

THE BEANSTALK /4. roč./, LITTLE RED HEN, GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS /5. roč./. 

b) Sociální rozvoj Poznávání lidí 

Vzájemná spolupráce, modelové situace, rozhovory a konverzace na daná témata, společný projekt /časopis, 

pohádka/…. 

Mezilidské vztahy 

Vzájemná pomoc při společném řešení situací, tvorba scének, rozhovorů, umění vcítit se podle možností do 

různých skupin, např. při hodnocení či posuzování výkonů, nápaditosti a tvořivosti svých spolužáků, pomoc 

potřebnému, služba pro kolektiv… 

Komunikace 

Konverzace na daná témata, skupinové dialogy, tvorba otázek a odpovědí, dramatizace textů… 

Kooperace a kompetice 

Tvorba a práce ve skupinách, spolupráce ve dvojici, náhodné vazby, rozdělení rolí, spolupráce s knihovnou… 

c) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Umění komunikovat. Ať Čech, Angličan či Američan – všichni musí umět řešit dané aktuální situace. Snažit se 

najít klady a zápory řešení, umět si poradit podle vlastního přesvědčení a také svědomí. Umět popsat ztracenou 

osobu, požádat o pomoc při hledání. /MY FACE, BODY, HE/SHE IS WEARING…./, problém řeší celá třída: 

ZAHRAJ, PŘEDVEDˇ 

Hodnoty , postoje praktická etika: Umění být vnímavý a vážit si sebe i druhého, svého i cizího majetku. Využití 

empatie v různých situacích, kde je zapotřebí spolupráce, pomoc, rada. Mluví-li jeden, nasloucháme, všichni mají 

právo říct svůj názor… Zamyslet se nad tím, kým Bych chtěl/a být? Proč? I WANT TO BE……. WHY?  
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2. Výchova 

demokratického občana 

Občanská společnost a škola  

I v anglicky mluvících zemích mají ústavu, volby…. Proto těchto znalostí můžeme využít v rámci žákovského 

sněmíku. Seznámení se se systémem školství v anglicky mluvících zemích, porovnat. MY SCHOOL… 

/seznámení, povídání, příprava na hlubší poznatky - 2.stupeň ZŠ/ 

Občan, občanská společnost a stát 

Velká Británie a USA, hlavní města, prezidenti, jiné zvyky, tradice, kultura, svátky…. /srovnání s ČR/ /opět 

jednoduchou formou, spíše „naťuknutí“ – příprava pro 2. stupeň ZŠ/… 

Formy participace občanů v politickém životě  

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Řešení problémů či situací – každý má právo říct svůj názor a přesvědčit o své pravdě ostatní. Nakonec se menšina 

přizpůsobí většině. 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá  

Porovnání znalostí o ČR a Velké Británii. Jaké další státy EVROPY známe? /anglicky názvy států Evropy/.. 

GREAT BRITAIN /5. roč./, využití olympiády, sportovních utkání, zprávy nás ovlivňují, novinky – co se událo?… 

Objevujeme Evropu a svět  
Evropa a její státy, které jsme navštívili o prázdninách – HOLIDAY, GREAT BRITAIN, THE USA /5. roč./+ 

orientace v mapě daných států, měna, britská a americká vlajka – popis /4. roč./. Přísloví, říkanky, hrátky 

v anglickém jazyce s porozuměním + využití textů anglických písní a jmen konkrétních zpěváků…   Významné 

osobnosti VB a USA /opět jen zmínka/… „CIZÍ JAZYK NÁM OTEVÍRÁ DVEŘE…“ 

Jsme Evropané  
Zpracování krátkého projektu – informace o České republice – MY COUNTRY, MY TOWN… /zase jednoduchou 

formou, 5.ročník/ 

4. Multikulturní výchova Kulturní diference  
Porovnání zvyků a tradic v USA, Velké Británii a ČR – CHRISTMAS, EASTER, HALLOWEEN, SAINT 

VALENTINE´S DAY….. /různé formy zpracování, postavené na prožitku, projekty – přizpůsobení dětem 

mladšího školního věku/ 

Lidské vztahy 

Vzájemná ohleduplnost, potřeba kooperace, radost ze společného tvoření, základní vztahy v rodině – MY 

FAMILY, MY FRIEND… 

Etnický původ 
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Zmínka o odlišení národnostního, sociálního, náboženského atd. – články z novin, překlady s oporou o slovník 

/opět jednoduše/… 

Multikulturalita 

Stejně jako jsou různá nářečí v ČR, odlišnosti i v anglickém jazyce v rámci státu či rozdíly v „americké“ a 

„anglické“ angličtině…. /jen zmínka, reakce na nalezení odlišnosti, zajímavost/ 

 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Správnost a potřebnost tohoto principu by měla být přirozeným vyústěním předchozích tematických okruhů. 

5. Environmentální 

výchova 

Ekosystémy 

Jsme součástí přírody, pozorujeme své okolí. Společenstva např. okolí lidských obydlí, pole, les, voda – propojení 

s PRV, zvířata v daných společenstvech /ON THE FARM – 3.ročník,   PETS – 4.ročník, FARM ANIMALS – 

5.ročník/... 

Základní podmínky života  

Vyjádřit vlastní potřebu - WHAT DO YOU NEED? /5. roč./. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Čtvero ročních období: SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER – WHAT´S WEATHER LIKE? /5. roč./ a 

možnosti aktivit v nich. 

Vztah člověka k prostředí 

Vztah ke svému domovu, městu, zemi a přírodě vůbec. AT HOME, IN THE TOWN – 3. roč., AT HOME, IN THE 

PARK,  IN THE TOWN –  4. roč. …. 

6. Mediální výchova Tematické okruhy produktivních činností: 

Tvorba mediálního sdělení 

Tvorba  pozvánky: MY  BIRTHDAY  PARTY /4. roč./, pozvánka  do  kina,  divadla – 5. roč.   /minulý  čas  prostý 

– sloveso TO BE/…,  HRA  

NA REPORTÉRA – každodenní konverzace – otázky a odpovědi, komunikace a mluvení základem dorozumívání, 

kontaktu, pochopení…. 

P  Práce v realizačním týmu 

Umění pracovat a tvořit v týmu – redakce /jednoduchý popis, vyprávění jako ukázka možného článku/….. 
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 6.-9. ročník 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

6. – 9. roč. : používání slovníku , internetu , atlasu , časopisu. 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

6. – 9. roč. : Děti - každodenní povinnosti , charakteristika životního stylu, 

rodiny , touha po zvířeti. Kdo jsem? Proč studuji angličtinu? Rodokmen, umět se představit. 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

6. - 9.roč. : Domácí příprava na hodinu , dobrovolná účast v soutěžích , aktivní činnost ve skupinách a při 

samostatné práci. 

Psychohygiena 

 

6. – 9. roč. : Střídání forem práce v hodině. 

Kreativita 

 

6. – 9. roč. : Referáty , projekty – volba tématu a vypracování , dramatická tvorba , sestavení itineráře.  

b) Sociální rozvoj  

Poznávání lidí 

 

6. – 9. roč. : Možnost komunikace  s dětmi po celém světě prostřednictvím internetu a dopisováním. 

Mezilidské vztahy 

 

6.roč. : Tradiční svátky v angl. mluvících zemích – rodina , škola. 

7. roč. : Lidské smysly , funkčnost , soužití s tělesně postiženými lidmi – jejich integrace do každodenního života. 

8. roč. : Boj proti lidské agresivitě , nesnášenlivosti , předsudkům , rasismu. 

9 . roč. : Konfliktní  situace dospívajících , vhodné a nevhodné reakce osob. 

Komunikace 

 

6. – 9.roč. : Způsoby zdravení , situační rozhovory , společenské a zdvořilostní fráze.  
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Kooperace a kompetice 

 

6. – 9.roč. : Vypracování projektů a sestavování kvízů a křížovek. 

c) Morální rozvoj  

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

7. roč. : Popis dopravních nehod , žádost o radu a vyjádření vlastních potíží. 

8. roč. : Komunikativní schopnosti – vyjádřit žádost , povinnost , možnost , nezbytnost , zákaz. 

9. roč. : Pozitivní a negativní chování dospívajících , řešení konfliktních situací. 

Hodnoty , postoje 

praktická etika:  

6. a 8. roč. : Pátek třináctého , názor na současnou módu mládeže (tetování , piercing) , běžná mluva mládeže , 

hovorový jazyk, vyjádření různých pocitů ( obdiv, úžas, znechucení, odmítnutí) 

. 

2. Výchova 

demokratického občana 

 

Občanská společnost a 

škola 

6.roč.: At school - průběh a závěr vyučování. 

Občan, občanská 

společnost a stát 

6.roč.: The Czech Republic -  stručná charakteristika území , města , zákl. zeměpisné údaje , české tradice jmenin - 

oslavy svátků. 

. 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

 

Evropa a svět nás zajímá 6 – 9.roč. : Internet a znalost jazyků v EU. Dopis kamarádovi , dětské knihy - seznámení s autorkou Enid Blyton. 

Zážitky a dojmy z prázdnin, popis přírodních krás a historických památek. 

Objevujeme Evropu a 

svět 

6.roč.: Tradiční výzdoba a zvyky – Halloween , Christmas v kontrastu s USA a Británii , St.Valentine´s Day , 

Easter,náboženské svátky v USA a Británii.Rozdílnost pozdravů lidí ve společnosti. 

Jsme Evropané 6.roč.:Internet a komunikace po celém světě , práce dětí na Internetu , nakupování. 

. 

4. Multikulturní výchova  

Kulturní diference 6. roč.: Źivotní styly u jednotlivých národů , Den Díkuvzdání ,  Svátek světel , indiánské zvyky.   
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Lidské vztahy 

 

6. roč. : Získávání nových přátel. 

. 

5. Environmentální 

výchova 

 

Vztah člověka k prostředí 

 

6. – 9.roč. : Zdravá výživa , pohyb , škodlivost rychlého občerstvení. 

 

. 

6. Mediální výchova  

 

 

4. Klíčové kompetence 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení. 

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

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

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

- Učíme práci s chybou. 

- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“). 

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

- Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 

- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

- Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 



 35 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

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

- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 

- Podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 

- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.). 

- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 

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

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

- Učíme žáky„nonverbální komunikaci“. 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

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

- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících 

kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 

- 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) ost. členů týmu. 

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

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

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

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

- Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

- Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 

- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 

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

- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 

- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

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

- Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 

- Na konkrétních příkladech (inzeráty v tisku a na internetu) demonstrujeme lepší možnosti pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného 

cizího jazyka. 
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5. Očekávané výstupy a učení, rozdělení učiva do ročníků 

 

1. stupeň 

 

1. RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 3.ročník 

Učivo (U) 

 

žák 

1.1 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

1.2 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

1.3 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

1.4 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace 

dvou osob s dostatkem času pro porozumění 

1.5 používá abecední slovník učebnice 

1.1 pravidla komunikace v běžných 

každodenních situacích - pozdrav, poděkování, 

představování 

1.2 jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, 

pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost 

1.3 tematické okruhy - domov, rodina, škola, 

volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, 

příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité 

zeměpisné údaje 

1.4 slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, 

antonyma, význam slov v kontextu 

1.5 základní gramatické struktury a typy vět, 

základy lexikálního principu pravopisu slov - 

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek 

slov ve větě 

2. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník 

žák 

2.1 rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným 

tématům 

2.2 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, 

obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci 

2.3 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou 

slovní zásobu 

2.4 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku 

2.5 používá dvojjazyčný slovník 

3. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník 

žák 

3.1 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text 

a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do 

formulářů 

3.2 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 

konverzace 

3.3 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu 

4. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník 

žák 

4.1 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým 

i kamarádem, poskytne požadovanou informaci 
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Rozdělení učiva do tříd 

1. období 2. období 

3. třída 4. třída 5. třída 

1.1 pravidla komunikace v běžných 

každodenních situacích - pozdrav, 

poděkování, představování 

1.2 jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání,  

1.3 tematické okruhy - domov, rodina a 

přátelé, zájmová činnost, oblékání, svátky, 

tělo 

1.4 slovní zásoba a tvoření slov význam slov 

v kontextu, nepravidelná podstatná jména 

1.5 základní gramatické struktury a typy vět, 

základy lexikálního principu pravopisu slov - 

věta jednoduchá, jednoduché fráze, slovesa 

„to be“, „to have“, „can“, přivlastňovací 

zájmena, člen určitý a neurčitý,  

1.1 pravidla komunikace v běžných 

každodenních situacích - pozdrav, 

poděkování, představování 

1.2 jednoduchá sdělení - pozdrav a dopis z 

prázdnin, žádost 

1.3 tematické okruhy – jídlo, volný čas a 

sport, roční doby, počasí, dny v týdnu a čas, 

zvířata, prázdniny 

1.4 slovní zásoba a tvoření slov – význam 

slov v kontextu,  

1.5 základní gramatické struktury a typy vět, 

základy lexikálního principu pravopisu slov - 

tvorba otázky a záporu, počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména, čas přítomný 

průběhový a prostý, pomocné sloveso „do“ 

1.1 pravidla komunikace v běžných 

každodenních situacích – pozdravy při setkání, 

rozchodu, pozvání, dojednání schůzky 

1.2 jednoduchá sdělení - blahopřání, omluva, 

žádost, vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

1.3 tematické okruhy – škola, zájmová činnost, 

nákupy, příroda, tradice a zvyky, důležité 

zeměpisné údaje, čas  

1.4 slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, 

antonyma, význam slov v kontextu 

1.5 základní gramatické struktury a typy vět, 

základy lexikálního principu pravopisu slov - 

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, 

pořádek slov ve větě, čas přítomný průběhový a 

prostý , pomocné sloveso „do“ 
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2. stupeň 

 

5. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy (OVO) 

Učivo 

 

žák 

5.1 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

5.2 rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických 

materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé 

výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

5.3 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

5.4 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

5.5 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve 

vhodném výkladovém slovníku 

2.1 jednoduchá sdělení - oslovení, reakce na oslovení, 

pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, 

reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, 

prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, 

službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, 

společenský program 

2.2 základní vztahy - existenciální (Kdo?…), 

prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…), 

kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní 

(Kolik?…) 

2.3 tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, 

volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, 

dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, 

oblékání, 

nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, 

sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a 

České republiky 

2.4 slovní zásoba a tvoření slov 

2.5 gramatické struktury a typy vět, lexikální 

princip pravopisu slov 

6. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

6.1 sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací 

souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými 

okruhy 

6.2 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké 

texty 

6.3 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i 

konverzace 

6.4 vyžádá jednoduchou informaci 

7. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

7.1 jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 
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Rozdělení učiva do tříd 

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

2.1 - jednoduchá sdělení -  

oslovení, reakce na oslovení, 

pozdrav, přivítání, představování, 

omluva, poděkování, žádost o 

pomoc a nakupování 

2.1 - jednoduchá sdělení - 

oslovení, reakce na oslovení, 

pozdrav, přivítání, představování, 

omluva, poděkování, žádost o 

pomoc a nakupování 

2.1 - jednoduché sdělení - 

oslovení, pozdravy, představování, 

omluva, poděkování, prosba, žádost 

o pomoc, přání, zdvořilé 

společenské fráze, dát radu, 

doporučit způsob řešení problému, 

vyjádřit zamýšlenou, jistou i 

obecnou budoucnost 

2.1 - jednoduché sdělení - 

oslovení, pozdravy, představování, 

omluva, poděkování, prosba, žádost 

o pomoc, přání, zdvořilé 

společenské fráze, dát radu, 

doporučit způsob řešení problému, 

vyjádřit zamýšlenou, jistou i 

obecnou budoucnost 

2.2 - základní vztahy - orientace 

ve městě, jídlo, pití, oblečení, 

suvenýry, seznámení s Londýnem 

2.2 - základní vztahy - orientace 

ve městě, jídlo, pití, oblečení, 

suvenýry, seznámení s Londýnem 

2.2 - základní vztahy - životopis, 

popis místa 

význačné osobnosti, příroda, 

životní prostředí 

.zaměstnání,současný svět 

2.2 - základní vztahy  - životopis, 

popis místa 

význačné osobnosti, příroda, 

životní prostředí 

.zaměstnání,současný svět 

2.3 - tematické okruhy - 

neformální dopis jednoduchý 

dotazník jednoduché sdělení 

2.3 - tematické okruhy - 

neformální dopis jednoduchý 

dotazník jednoduché sdělení 

2.3 - tematické okruhy - četba 

původního textu z učebnic, 

časopisů a vybraných knih, četba 

neznámého obtížnějšího textu, 

film v původním znění,  

konverzace v daných tématických 

celcích 

2.3 - tematické okruhy - četba 

původního textu z učebnic, 

časopisů a vybraných knih, četba 

neznámého obtížnějšího textu, 

film v původním znění,  

konverzace v daných tématických 

celcích 

2.4 - slovní zásoba a tvoření slov - 

četba původního textu z učebnic, 

časopisů a vybraných knih, četba 

neznámého obtížnějšího textu, 

význam podobných slov v kontextu 

2.4 - slovní zásoba a tvoření slov - 

četba původního textu z učebnic, 

časopisů a vybraných knih, četba 

neznámého obtížnějšího textu, 

význam podobných slov v kontextu 

2.4 - slovní zásoba a tvoření slov - 

četba autentického materiálu, 

časopisů a novin 

2.4 - slovní zásoba a tvoření slov - 

četba autentického materiálu, 

časopisů a novin 

2.5 - gramatické struktury a typy 

vět, lexikální princip pravopisu 

slov - vytvořit podmětnou otázku, 

přivlastňovací zájmena , neurčitá a 

2.5 - gramatické struktury a typy 

vět, lexikální princip pravopisu 

slov -  vytvořit podmětnou otázku, 

přivlastňovací zájmena , neurčitá a 

2.5 - gramatické struktury a typy 

vět, lexikální princip pravopisu 

slov - slovesa v čase 

předpřítomném a budoucím  

2.5 - gramatické struktury a typy 

vět, lexikální princip pravopisu 

slov -  slovesa v čase 

předpřítomném a budoucím  
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záporná zájmena, větný zápor, 

číslovky řadové, pracuje se slovesy 

v čase přítomném a 

minulém,budoucím,stupňování 

příslovcí a přídavných jmen, 

předpřítomný čas, 

oblíbené zvíře, činnost, 

charakteristika osob 

záporná zájmena, větný zápor, 

číslovky řadové, pracuje se slovesy 

v čase přítomném a 

minulém,budoucím,stupňování 

příslovcí a přídavných jmen, 

předpřítomný čas, 

oblíbené zvíře, činnost, 

charakteristika osob 

frázová slovesa  

určování slovních druhů, stavba  

věty, předložky, tázací dovětky 

frázová slovesa  

určování slovních druhů, stavba  

věty, předložky, tázací dovětky 
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5.1.3 DALŠÍ CIZÍ JAZYK  - Němčina  

 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Německý jazyk je u nás vyučován jako druhý cizí jazyk vedle jazyka anglického. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům 

snižovat jazykové bariéry a umožňuje jim poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí. 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Německý jazyk se vyučuje  na II. stupni v 7. - 9. ročníku v dvouhodinové týdenní dotaci.  

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

N       2 2 2 

 

Vyučovací hodiny jsou různého typu (frontální vyučování, skupinová nebo samostatná práce), žáci pracují se slovníky, s materiály o německy 

mluvících zemích, nebo na internetu. K výuce jsou používány také audio- a videonahrávky mluveného projevu.  

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky, důraz je kladen na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní.   

 

3. Průřezová témata. 

  

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání -týká se každé vyuč.hodiny.  V Nj poznávají jazyk a reálie  našich sousedů 

 Sebepoznání a sebepojetí - využívání vlastních schopností, žák rozumí lidem ,kteří mluví jiným jazykem.Účast 

v Olympiádě v něm. jazyce. 

Seberegulace a sebeorganizace -možnost vybrat si termín zkoušení /konverzační temata/, dobrovolná účast   

v Olympiádě v něm. jazyce. 

Psychohygiena - střídání různých forem práce. 

Kreativita - vymýšlet náměty pro rozhovory, otázky pokládané „cizincům“.,či osobám,které se vyskytují 

v učebnici. 

b) Sociální rozvoj Poznávání lidí - poznávání života lidí v zemích, kde se mluví německy. 

Mezilidské vztahy - vzájemná pomoc spolužáků při procvičování gramatiky a konverzace. 
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Komunikace  - každý jazyk slouží komunikaci „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“. 

Kooperace a kompetice - práce ve skupinách či dvojicích, společné řešení zadaného úkolu. 

c) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika - v každé zemi jsou lidé dobří i špatní bez ohledu na jazyk, národnost či 

barvu pleti.Měřítkem jsou jejich činy. 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

Občanská společnost a škola - každý má svá práva i povinnosti. Platí to i v okolních státech. 

Občan, občanská společnost a stát - i státy, jejichž jazyk se učíme , mají svou historii. 

Formy participace občanů v politickém životě -  I v okolních státech probíhají volby,lidé se mohou podílet na 

politickém životě státu. 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá - tato tematika souvisí s výukou jazyka, formou dopisů, článků, popisů měst aj. se 

seznamují s životem v sousedních státech. 

Objevujeme Evropu a svět  - učíme se poznávat sousední státy i podle obrázků či typických 

staveb,př.Braniborská brána –Berlín, Kapličkový most-Luzern aj. Přitom si uvědomíme, že i my máme spoustu 

míst, na která můžeme být hrdi. 

4. Multikulturní výchova Kulturní diference - státy se odlišují kulturou, v době migrace slyšíme v jedné zemi více jazyků, dochází ke styku 

majoritní společnosti s minoritami.Tolerance a poznávání nových kultur. 

Lidské vztahy - zakládat na faktu, že nezáleží na tom, jakým jazykem člověk mluví, ale jaký je. /Hus-Lepší 

Němec dobrý než bratr zlý./ 

Etnický původ  - v době migrace se ve třídách děti setkávají s dětmi ze vzdálených zemí.Uvědomit si, co máme 

společného,překonat, co nás rozděluje. 

Multikulturalita  - možno využít spolužáků z jiných zemí-porovnání tradic, jídla,kultury... 

5. Environmentální 

výchova 

Ekosystémy  - vztah člověka a životního prostředí se netýká jen naší země, ale všech národů.Nutnost spolupráce 

mezi národy bez ohledu na jazyk ,kterým hovoří. 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - porovnání aktivit u nás a v okolních státech-např-Pořádá se 

v německých školách také sběr papíru ? Řešení problémů-vyvážení odpadu na území  jiných států. 

Vztah člověka k prostředí - člověk má mít kladný vztah ke svému okolí bez ohledu na to, ve kterém státě se 

nachází.Nerozlišovat „moje“ země a „cizí“. 
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6. Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - čtení článků v novinách, časopisech,na internetu...uvědomit si, že 

ne vše musí být pravdivé. 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - realita a skutečnost se někdy liší.Obtížné hlavně pro mládež 

ovlivněnou bulvárním tiskem. 

Fungování a vliv médií ve společnosti - média,hlavně internet spojuje lidi z různých zemí,napomáhá 

k rychlejšímu a lepšímu poznávání lidí v těchto zemích,i když v nich lidé mluví zcela jiným jazykem. 

 

 

4. Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- Vedeme žáky k efektivnímu získávání informací z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy, apod.) 

4. Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

5. Učíme žáky zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly (např. Nezpanikařit, když něčemu nerozumím, snažit se dobře zareagovat, domyslet si 

význam,...) 

6. Učíme práci s chybou  (nechápat chybu jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení). 

7. Učíme žáky systematizaci (např. pochopení systému gramatiky, osvojování slovní zásoby – pochopení slov ve vztazích). 

8. Využíváme poznatků z jiných cizích jazyků (angličtina). 

9. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací žáky učíme orientovat se v cizím jazykovém prostředí (např. umět se zeptat na cestu, 

porozumět odpovědi, zakoupit 

jízdenku nebo cokoliv jiného, …). 

 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 

 Podporujeme samostatnost a logické myšlení, ale i uplatnění intuice, fantazie a improvizace.  

 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů a vyjádření souhlasu či nesouhlasu s názorem druhých. 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. 

 Učíme žáky reagovat na slyšené i psané projevy. 
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 Rozvíjíme u žáků schopnost okamžité reakce pro různé příležitosti. 

 Podporujeme používání výpočetní techniky. 

 Podporujeme transfer (využití podobnosti českého, popř. anglického a německého jazyka). 

 Učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky. 

 Učíme žáky naslouchat druhým. 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 

 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 

 Vedeme žáky k poznávání jiných zvyků a vztahů v cizích zemích. 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti v plnění zadaných úkolů, k zodpovědnosti za sebe sama, za skupinu nebo za tým. 

 Učíme žáky poznávat české zvyky a tradice a porovnávat je se zvyky v jiných zemích.  

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

 Učíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie. 

 Měníme pracovní podmínky, vedeme žáky k adaptaci na nové pracovní podmínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Očekávané výstupy a učení, rozdělení učiva do ročníků 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 1. jednoduchá sdělení - oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, 
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žák 

čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu 

autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech 

vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam 

slova ve vhodném výkladovém slovníku 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák 

 sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací 

souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými 

okruhy 

 písemně,  gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a 

krátké texty 

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i 

konverzace 

 vyžádá jednoduchou informaci 

 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  

žák 

 jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních 

situacích 

přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, 

poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, 

žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, 

společenský program 

2. základní vztahy - existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? 

Kam?…), časové (Kdy?…), kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), 

kvantitativní (Kolik?…) 

3. tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a 

zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, 

stravování, město, oblékání, 

nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní 

prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

4. slovní zásoba a tvoření slov 

5. gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov 

 

7. třída 8. třída 9. třída 

1. – 4. Receptivní, produktivní a 

interaktivní řečové dovednosti 

- oslovení 

- pozdravy 

- abeceda 

1. – 4. Receptivní, produktivní 

a interaktivní řečové 

dovednosti 

- sport 

- kulura 

1. – 4. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové 

dovednosti 

- tradice, zvyky 

- cestování 

- zeměpisné údaje 
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- dny v týdnu 

- barvy 

- rodina 

- domov 

- zájmy 

- škola 

- dopis 

- volný čas 

- počasí 

- město 

- životopis 

 

- německy mluvící země 

- charakteristika osoby 

- stravování 

- oblékání 

 

5. Základní gramatické struktury 

- časování sloves v přítomném čase 

- slovosled ve větě oznamovací a otázce 

- pomocná slovesa „sein“ a „haben“ 

- číslovky základní 

- člen určitý a neurčitý 

- přivlastňovací zájmena 

- zápor 

- skloňování podstatných jmen po členu 

určitém, neurčitém a přivlastňovacích 

zájmenech 

5. Základní gramatické 

struktury 

- skloňování přídavných jmen 

- předložky 

- minulý čas – perfektum a 

préteritum  

5. Základní gramatické struktury 

- minulý čas – perfektum a préteritum 

- předložky 

- budoucí čas 

- souvětí 

- vedlejší věty 

- rámcový slovosled 

- modální slovesa 

- řadové číslovky 

- rozkazovací způsob 
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5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE  

 

5.2.1 – Matematika 

 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Matematiku chápeme především jako metodu ke kvantitativnímu popisu světa. Matematika je našem pojetí jednoduchá, názorná a aplikovatelná, 

vychází ze zkušeností žáka a odpovídá na otázky, které mají pro něho smysl. Z toho pohledu je matematika vnímána jako předmět, který má silné 

mezipředmětové vazby. Nejde o to žáka dovést pouze k používání matematiky, ale podporujeme řešení úloh komplexnější povahy, takových 

úloh, které budou podnětem pro hlubší rozvíjení matematického myšlení. Důležitými vyjadřovacími prostředky matematiky jsou i různá grafická 

schémata a geometrické prvky.  

 

 

V prvním a druhém období (v 1. - 5.ročníku) vede žáka k vytváření prvotních představ o kvantitě, vztazích mezi čísly a závislostech, k pochopení 

významu základních početních výkonů a zvládání jejich provádění (s přirozenými čísly do 1000). V geometrii k pochopení základních 

geometrických pojmů, rozvíjení a zdokonalování grafických dovedností a aplikování získaných vědomostí a dovedností při řešení praktických 

úloh.  

 

Matematika a její aplikace ve třetím období (v 6.- 9.ročníku)  

Proces vzdělávání v matematice směřuje k tomu, aby žáci důkladně porozuměli základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a 

jejich vzájemným vztahům, získali základní vědomosti a dovednosti v aritmetice, geometrii a algebře, chápali funkční vztahy a další souvislosti 

mezi kvantitativně měřitelnými jevy.  

Při osvojování těchto poznatků se žáci učí maximálně využívat literatury a prostředků výpočetní techniky (kalkulátory, výukové programy, 

internet)  

Největší důraz je kladen na schopnost žáků aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, úloh problémového charakteru a 

třídění informací a jejich interpretace pomocí tabulek a grafů.  

Žáci získají vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a předpoklady pro další úspěšné studium  

 

 

2. Obsahové, organizační a časové vymezení 
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Předmět Matematika je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. 

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

M 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

 

 

Výuka je založena zejména na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro využití matematiky v reálných 

situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Předmět 

matematika prolíná všemi předměty a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Výuka bude probíhat v kmenových třídách i v internetové 

učebně. 

Vzdělávací obsah matematiky je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 

Čísla a početní operace 

Číslo a proměnná 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Geometrie v rovině a v prostoru 

 

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

 

 

 

3. Průřezová témata 

1.-5.ročník 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání – rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při 

jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovednosti zapamatování (Geometrie – hmat a zrak: 

geometrické tvary a tělesa, Aritmetika – dovednost zapamatování, pozornost a soustředění: obor pamětného i 

písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení, číselné řady, řešení problémů - slovní úlohy  

Sebepoznání a sebepojetí – rozvíjení vztahu ke vzdělání, pozitivní přístup k získávání znalostí 

Seberegulace a sebeorganizace – u všech typů příkladů využití sebekontroly pomocí zkoušky, u slovních úloh 
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zkontrolování si postupu řešení a nepodléhání panice (sebeovládání ) při špatném vyřešení úlohy, při delší časové 

práci se naučit si rozdělit čas, naučit se nést důsledky svého uvažování, nenechat se zmást 

Psychohygiena – rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům z neúspěchu, ale snažit se jim předcházet, vyhledání 

pomoci při řešení potíží (práce s pomocnými kartami a tabulkami: vzorce, tabulka násobků apod.), relaxační hry 

Kreativita – rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady při řešení slovních úloh, tvoření vlastních slovních úloh, 

zajímavých příkladů, hlavolamů 

b) Sociální rozvoj Poznávání lidí – vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin 

Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, při práci 

skupin a dvojic: rozvíjení schopnosti pracovat s různými žáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při 

řešení úloh 

Komunikace – rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení matematických cvičení 

Kooperace a kompetice – rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, 

respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit etické zvládání situací – nepodvádět, 

zvládat neúspěch, nepovyšovat se 

c) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit 

vzniklé problémy – různá řešení, pomoc druhých; dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za 

svým rozhodnutím 

Hodnoty, postoje, praktická etika – při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, hlavně při práci skupin; 

spoléhat se na sebe i na ostatní, spravedlivé hodnocení práce svoji i druhých, cvičení pozitivních vztahů ke 

spolužákům – ohleduplnost, tolerantnost, pomoc 

2. Výchova 

demokratického občana 

Občanská společnost a škola – cvičení sdělit otevřeně svůj názor při řešení úloh, sdělovat svůj názor, respektovat 

názor (nápad) někoho jiného, aktivní zapojení do řešení daných úkolů 

Občan, občanská společnost a stát – odpovědný přístup k přípravě na hodinu (práva a povinnosti) 

Formy participace občanů v politickém životě  
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Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – využití prvků demokracie i v hodinách 

matematiky – řád, norma, spravedlivé hodnocení 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá –využití vlastních zkušeností, poznatků získaných při prvouce (Aritmetika – práce 

s velkými čísly: porovnávání čísel označujících rozlohu světadílů a oceánů, využití tabulek a grafů; Geometrie – 

úsečky označující délku říčních toků a jejich porovnávání, práce s grafy a tabulkami, převody délkových jednotek) 

Objevujeme Evropu a svět – tvoření a řešení slovních úloh, tabulek a grafů, zajímavých cvičení s tématikou 

Evropy (práce s čísly označujícími rozlohu, počet obyvatel evropských států, práce s čísly označujícími nadmořské 

výšky hor, délky řek, plochy oceánů a moří, příklady s čísly vyjadřujícími vzdálenosti různých měst, využití 

tabulek a grafů) 

Jsme Evropané – znalost cizích měn, zejména euro (event. zařadit příklady na převody měn, zejména euro) 

4. Multikulturní výchova Kulturní diference – respektování spolužáků jiných etnik ( ve všech hodinách ) 

Lidské vztahy – rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, na společné práci se podílí 

všichni bez rozdílu pohlaví, barvy pleti a příslušnosti k národu, tolerance všech žáků, uplatňování principu 

slušného chování 

Multikulturalita – vzájemné obohacování se ve třídě – naslouchání druhým 

5. Environmentální 

výchova 

Základní podmínky života – voda – využití při slovních úlohách o spotřebě vody v domácnosti, spojitost 

s ochranou vody a jejím šetření, v geometrii převod jednotek objemu; energie – elektrická energie a její 

hodnota,šetření el. energie (slovní úlohy o domácnosti,práce s grafy a tabulkami ) 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady – druhotné suroviny: slovní 

úlohy související se sběrem papíru, množství nasbíraných kg ve třídě, škole, městě, porovnávání nasbíraného 

množství – tabulky, grafy, diagramy, v geometrii převody jednotek hmotnosti 

6. Mediální výchova  

6.-9.ročník 
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1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

6. – 9. roč. : provází každou výkladovou vyučovací hodinu 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

6. – 9. roč.: úspěšnost v bodovaných kontrolních  pracích tématických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických 

soutěžích :, Pythagoriáda, matematická olympiáda, mezinárodní soutěž Klokan 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

6. – 9. roč.: dobrovolné domácí úkoly 

                    rozvržení práce při 45 minutových kontrolních pracích 

Psychohygiena 

 

6. a 7. roč.: střídání různých forem práce, pohybové hry u procvičování numeriky, společného násobku, dělitele 

8. a 9. roč.: střídání různých forem práce 

Kreativita 

 

8. a 9. roč.: různé způsoby řešení konstrukcí geometrických útvarů 

6. – 9. roč.: různé způsoby řešení slovních úloh 

b) Sociální rozvoj  

Poznávání lidí 

 

 

Mezilidské vztahy 

 

6. – 9. roč.: vzájemná pomoc při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit 

myšlenkové pochody svých spolužáků 

Komunikace 

 

6. – 9. roč: opravovat , vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě 

v řešení složitější úlohy 

Kooperace a kompetice 

 

6. – 9. roč.: práce ve skupinách, po dvojicích 

c) Morální rozvoj  

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

6. – 9. roč.: slovní úlohy, přednost početních operací, konstrukční úlohy 
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2. Výchova 

demokratického občana 

Formy participace občanů v politickém životě - 8. roč.: Statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých 

politických stran 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Objevujeme Evropu a svět -  

7. roč.: Přímá úměrnost – měřítko mapy 

9. roč.: Podobnost - měřítko mapy 

4. Multikulturní výchova  

5. Environmentální 

výchova 

6.roč.: Aritmetický průměr – sběr papíru 

8.roč.: Statistika – sběr papíru 

6. Mediální výchova  

 

4. Klíčové kompetence:  

Kompetence k učení  
osvojit si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů,  

vyhledávat v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje,  

prostřednictvím vhodně volených zadání poznat smysl osvojovaných postupů pro běžný život,  

vytvářet si komplexní pohled na matematické a přírodní vědy,  

 

Kompetence k řešení problémů  
chápat význam kontroly dosažených výsledků,  

uvědomit si, že důležité je i zjištění, že úloha má více, nebo žádné řešení,  

hledat vlastní postup při řešení problémů,  

získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle,  

vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat.  

 

Kompetence komunikativní  
rozumět různým typům grafů a umět je sestrojit,  

sestavovat znění vypočítaných výsledků srozumitelně a v logickém sledu,  

spolupracovat při řešení složitějších matematických zadání ve dvojici, menší skupině,  

při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle.  
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Kompetence sociální a personální  
samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty,  

stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je.  

 

Kompetence občanské  
uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu,  

 

Kompetence pracovní  
naučit se bezpečně používat rýsovací a další potřeby a udržovat je v pořádku, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost,  

přistupovat kriticky k výsledkům,které dosáhl, naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce,  

dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce.  

 

 

 

5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

1. stupeň – 1. období 

1.ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Očekávané výstupy (OVO) – 1. období Učivo (U) 

žák 

1.1 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v 

daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

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

rovnosti a nerovnosti 

1.3 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

1.4 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

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

 

1.1 obor přirozených čísel 

1.2 zápis čísla v desítkové soustavě, číselná 

osa 

1.3 násobilka 

1.4 vlastnosti početních operací s 

přirozenými čísly 

1.5 písemné algoritmy početních operací 

 

2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
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Očekávané výstupy (OVO) - 1. období Učivo 

žák 

2.1 orientuje se v čase, převádí jednotky času v běžných situacích 

2.2 opisuje jednoduché závislosti z praktického života 

2.3 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

Učivo (U) 

2.1 závislosti a jejich vlastnosti 

2.2 diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 

 

3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Očekávané výstupy (OVO) - 1. období Učivo 

žák 

3.1 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 

rovinné útvary a jednoduchá tělesa; 3.2 nachází v realitě 

jejich reprezentaci 

3.2 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

3.3 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

 

3.1 základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, 

úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, 

čtyřúhelník, mnohoúhelník 

3.2 základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, 

kužel, válec 

3.3 délka úsečky; jednotky délky a jejich převody 

3.4 obvod a obsah obrazce 

3.5 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

3.6 osově souměrné útvary 
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Rozdělení učiva do ročníků 

1. třída 2. třída 3. třída 

1.1 obor přirozených čísel 0-20, porovnání 

čísel, sčítání, odčítání, slovní úlohy 

1.2 zápis čísla v desítkové soustavě, číselná 

osa 

 

1.1 obor přirozených čísel 0 - 100 

1.2 zápis čísla v desítkové soustavě a  číselná 

osa do 100 

1.3 násobilka v oboru do 50 

1.4 vlastnosti početních operací s přirozenými 

čísly 

 

 

1.1 obor přirozených čísel 0 -  1000 

1.2 zápis čísla v desítkové soustavě, číselná 

osa do 1000 

1.3 násobilka v oboru do 100, dělení se 

zbytkem 

1.4 vlastnosti početních operací s přirozenými 

čísly 

1.5 písemné algoritmy sčítání a odčítání do 

1000 

  2.1 závislosti a jejich vlastnosti 

2.2 jednoduché diagramy, tabulky 

3.1 základní útvary v rovině – čtverec, 

obdélník, trojúhelník, kruh 

3.2 základní útvary v prostoru - kvádr, 

krychle,  koule, válec 

 

3.1 základní útvary v rovině - lomená čára, 

přímka, úsečka 

3.2 základní útvary v prostoru - kvádr, 

krychle, koule,  válec 

3.3 délka úsečky; jednotky délky cm, m 

 

 

 

3.1 základní útvary v rovině -  přímka, 

polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, 

obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, 

mnohoúhelník 

3.2 základní útvary v prostoru -  jehlan, 

kužel 

3.3 délka úsečky; jednotky délky a jejich 

převody, mm, dm, km 

3.4 obvod obrazce 

3.5 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

3.6 osově souměrné útvary 
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1. stupeň – 2. období 

1.ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období Učivo (U) 

žák 

1.6 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení 

1.7 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

1.8 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních 

operací v oboru přirozených čísel 

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

přirozených čísel 

 

1.1 obor přirozených čísel 

1.2 zápis čísla v desítkové soustavě, číselná 

osa 

1.3 násobilka 

1.4 vlastnosti početních operací s 

přirozenými čísly 

1.5 písemné algoritmy početních operací 

 

 

2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období Učivo 

žák 

2.4 vyhledává, sbírá a třídí data 

2.5 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

Učivo (U) 

2.1 závislosti a jejich vlastnosti 

2.2 diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 

 

3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Očekávané výstupy – 2. období Učivo 
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žák 

3.4 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce 

3.5 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho stran 

3.6 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

3.7 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

3.8 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí 

osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 

3.1 základní útvary v rovině - lomená 

čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 

kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, 

čtyřúhelník, mnohoúhelník 

3.2 základní útvary v prostoru - kvádr, 

krychle, jehlan, koule, kužel, válec 

3.3 délka úsečky; jednotky délky a jejich 

převody 

3.4 obvod a obsah obrazce 

3.5 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

3.6 osově souměrné útvary 

 

4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Očekávané výstupy – pouze 2. období Učivo 

žák 

4.1 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné 

míry nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky 

4.1 slovní úlohy 

4.2 číselné a obrázkové řady 

4.3 magické čtverce 

4.4 prostorová představivost 

. 

Rozdělení učiva do ročníků 

 

 

4. třída 5. třída 

1.1 obor přirozených čísel 

1.2 zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 

1.3 násobilka 

1.4 vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

1.5 písemné algoritmy početních operací 

1.1 obor přirozených čísel 

1.2 zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 

1.3 násobilka 

1.4 vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

1.5 písemné algoritmy početních operací 

Učivo (U) 

2.1 závislosti a jejich vlastnosti 

2.2 diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 

Učivo (U) 

2.1 závislosti a jejich vlastnosti 

2.2 diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 
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3.1 základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, 

úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,  

3.2 základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, 

válec 

3.3 délka úsečky; jednotky délky a jejich převody 

3.4 obvod obrazce 

3.5 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

 

3.1 základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, 

úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, 

mnohoúhelník 

3.2 základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, 

válec 

3.3 délka úsečky; jednotky délky a jejich převody 

3.4 obvod a obsah obrazce 

3.5 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

3.6 osově souměrné útvary 

4.1 slovní úlohy 

4.2 číselné a obrázkové řady 

4.3 magické čtverce 

4.4 prostorová představivost 

4.1 slovní úlohy 

4.2 číselné a obrázkové řady 

4.3 magické čtverce 

4.4 prostorová představivost 

 

 

 

 

2. stupeň 

 

5. ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

5.1 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; 

užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

5.2 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá 

kalkulátor 

5.3 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených 

čísel 

5.4 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část 

(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, 

procentem) 

 

5.1 dělitelnost přirozených čísel - prvočíslo, číslo složené, násobek, 

dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria 

dělitelnosti 

5.2 celá čísla - čísla navzájem opačná, číselná osa 

5.3 desetinná čísla, zlomky - rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek 

5.4 poměr - měřítko, úměra, trojčlenka 

5.5 procenta - procento, promile; základ, procentová část, počet 

procent; jednoduché úrokování 
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5.5 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; 

pracuje s měřítky map a plánů 

5.6 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část 

je větší než celek) 

5.7 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; 

určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí 

rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

5.8 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

5.9 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a 

racionálních čísel 

5.6 mocniny a odmocniny - druhá mocnina a odmocnina 

5.7 výrazy - číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s 

proměnnými, mnohočleny 

5.8 rovnice - lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými 

 

6. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

6.1 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

6.2 porovnává soubory dat 

6.3 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

6.4 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

6.5 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních 

vztahů 

6.1 závislosti a data - příklady závislostí z praktického života a jejich 

vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, 

aritmetický průměr 

6.2 funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá 

úměrnost, lineární funkce 

 

7.GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

 

žák 

7.1 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických 

problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku 

7.2 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

7.3 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

7.4 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

7.1 rovinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, 

trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné 

mnohoúhelníky, vzájemná poloha 

přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníků) 

7.2 metrické vlastnosti v rovině - druhy úhlů, vzdálenost bodu od 

přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta 
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7.5 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k 

charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových 

konstrukčních úloh 

7.6 načrtne a sestrojí základní rovinné útvary 

7.7 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníků 

7.8 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové 

souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar 

7.9 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), 

analyzuje jejich vlastnosti 

7.10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

7.11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

7.12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

7.13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického aparátu 

7.3 prostorové útvary - kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační 

kužel, koule, kolmý hranol 

7.4 konstrukční úlohy - množiny všech bodů dané vlastnosti (osa 

úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová 

souměrnost 

 

 

8. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

8.1 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a 

problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných 

situací 

8.2 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

 

8.1 číselné a logické řady 

8.2 číselné a obrázkové analogie 

8.3 logické a netradiční geometrické úlohy 
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Rozdělení učiva do ročníků 

    

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

5.1.- dělitelnost přirozených 

čísel - prvočíslo, číslo složené, 

násobek, dělitel, nejmenší 

společný násobek, největší 

společný dělitel, kritéria 

dělitelnosti 

5.3.- desetinná čísla, zlomky - 

rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě 

5.2.- celá čísla - čísla navzájem 

opačná, číselná osa 

5.3.- desetinná čísla, zlomky - 

převrácené číslo, smíšené číslo, 

složený zlomek 

5.4.- poměr - měřítko, úměra, 

trojčlenka 

5.5.- procenta - procento, 

promile; základ, procentová část, 

počet procent; jednoduché 

úrokování 

5.6.- mocniny a odmocniny - 

druhá mocnina a odmocnina, 

mocniny s přirozeným 

mocnitelem 

5.7.- výrazy - číselný výraz a jeho 

hodnota; proměnná, výrazy s 

proměnnými, mnohočleny 

5.8.- rovnice - lineární rovnice o 

jedné neznámé 

5.3.- desetinná čísla, zlomky - 

rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě , lomené výrazy 

5.5.- procenta - jednoduché 

úrokování, základy finanční 

matematiky 

5.8.- rovnice - lineární rovnice, 

soustava dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými 

 6.1.- závislosti a data - příklady 

závislostí z praktického života a 

jejich vlastnosti, grafy, tabulky 

6.2.- funkce - přímá úměrnost, 

nepřímá úměrnost 

6.1.- závislosti a data – základy 

statistiky, příklady závislostí z 

praktického života a jejich 

vlastnosti, nákresy, schémata, 

diagramy, grafy, tabulky; četnost 

znaku, aritmetický průměr 

6.2.- funkce - pravoúhlá soustava 

souřadnic, graf lineární funkce, 

kvadratické funkce 

7.1.- rovinné útvary - přímka, 

polopřímka, úsečka, úhel, 

vzájemná poloha přímek v rovině 

(typy úhlů),  trojúhelník 

7.2.- metrické vlastnosti v 

rovině - druhy úhlů, 

trojúhelníková nerovnost 

7.3.- prostorové útvary - kvádr, 

krychle 

7.4.- konstrukční úlohy - osová 

souměrnost 

7.1.- rovinné útvary – 

trojúhelník, čtyřúhelník 

(lichoběžník, rovnoběžník), 

pravidelné mnohoúhelníky, 

shodnost (věty o shodnosti 

trojúhelníků) 

7.3.- prostorové útvary - kolmý 

hranol 

7.4.- konstrukční úlohy - 

středová souměrnost 

7.1.- rovinné útvary - kružnice, 

kruh 

7.2.- metrické vlastnosti v 

rovině - vzdálenost bodu od 

přímky  Pythagorova věta 

7.3.- prostorové útvary - rotační 

válec 

7.4.- konstrukční úlohy - 

množiny všech bodů dané 

vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, 

Thaletova kružnice), osová 

7.1.- rovinné útvary - podobnost 

(věty o podobnosti trojúhelníků) 

7.2.- metrické vlastnosti v rovině 

- goniometrické funkce 

7.3.- prostorové útvary - jehlan, 

rotační kužel, koule, komolý 

jehlan a komolý kužel 
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souměrnost, středová souměrnost, 

konstrukce trojúhelníka 

   8.1.- číselné a logické řady 

8.2.- číselné a obrázkové analogie 

8.3.- logické a netradiční 

geometrické úlohy 
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5.2.2. - Technické kreslení 

 

 

Předmět technické kreslení doplňuje vzdělávací obsah oboru matematika a její aplikace. Je zařazen jako volitelný předmět v 9. třídě. 

 

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

Tk         1 

 

 

Obsah předmětu-tematické okruhy:  

základy rýsování  

zobrazení jednoduchých těles ve volném rovnoběžném promítání  

zobrazení jednoduchých těles v pravoúhlém promítání  

základy kótování 

 

Předmět je vhodnou přípravou zejména pro ty žáky, kteří předpokládají další studium na SPŠ a SOU stavebním a strojním. 

 

Cíl volitelného předmětu technické kreslení: 

Naučit žáky rozlišovat druhy čar, rozlišovat různé zobrazovací metody, zobrazovat jednoduchá tělesa, číst a vytvářet jednoduché plány, používat 

měřítko plánů. Technické kreslení rozvíjí pečlivost a přesnost. 

 

Kompetence k učení: 

Komunikativní kompetence – žák rozvíjí své komunikativní dovednosti v praktických situacích, srozumitelně formuluje a obhajuje vlastní 

názory 

Kompetence k řešení problémů – žák samostatně i ve skupině s využitím svých poznatků navrhuje a řeší úlohy z praxe 

Kompetence sociální a personální – žák se aktivně zapojuje do skupinové práce, vyslovuje vlastní názory, ale současně respektuje názory 

ostatních 

Kompetence občanské – žák si uvědomuje svá práva i povinnosti. Zvládá komunikaci se svými spolužáky i učiteli 

Kompetence pracovní – žák se učí koncentraci na práci, přesnosti a pečlivosti. Zodpovědně dodržuje daná pravidla 

 

Základní pojmy 

výstupy učivo 
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 rozliší druhy čar a zná jejich použití  na technických 

výkresech 

 popíše technickým písmem body, přímky, kružnice 

 vypíše technickým písmem tabulku plánu 

 druhy čar 

 technické písmo 

 

 

Rovinné útvary ve volném rovnoběžném promítání 

výstupy učivo 

 určí, které vlastnosti se zachovávají ve voném rovnoběžném 

promítání 

 sestrojí průměty rovinných útvarů ve volném rovnoběžném 

promítání 

 sestrojí elipsu jako průmět kružnice přibližnou konstrukcí 

pomocí tečen 

 čtverec 

 obdélník 

 šestiúhelník 

 osmiúhelník 

 kružnice 

 

 

Prostorové útvary ve volném rovnoběžném promítání 

výstupy učivo 

 určí, které vlastnosti se zachovávají ve volném rovnoběžném 

promítání 

 sestrojí průměty jednoduchých geometrických těles ve 

volném rovnoběžném promítání 

 pravidelné hranoly 

 pravidelné jehlany 

 válec 

 kužel 

 

Pravoúhlé průměty jednoduchých geometrických těles 

výstupy učivo 

 sestrojí pravoúhlý průmět jednoduchého geometrického tělesa 

 sestrojí sdružené průměty jednoduchého geometrického tělesa 

 hranol 

 jehlan 

 válec 

 kužel 

 jednoduchá tělesa složená z těchto těles 
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Kótování pravoúhlých průmětů 

výstupy učivo 

 okótuje pravoúhlé průměty rovinných útvarů 

 okótuje pravoúhlé průměty rovinných těles 

 sestrojí plánek jednoduchých těles složených ze základních 

geometrických těles 

 podle zadaného plánu vyrobí model tělesa 

 základní pravidla kótování 

 vytváření plánů 

 modelování podle plánů 
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5.3  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ  TECHNOLOGIE 

 

 

1. Charakteristika vzdělávací oblasti 

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 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 vzdělávací oblasti 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 své učební činnosti a racionálnější organizaci 

práce 

 tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 

 pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 
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 respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 

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

 šetrné práci s výpočetní technikou 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v 5. a 8. ročníku.  

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

I     1   1  

 

Výuka probíhá v budově školy v odborné učebně vybavené počítači. Žáci mají s dispozici tiskárnu, scanner, digitální fotoaparát a zálohovací 

zařízení (flash disk, CD disk). S počítači žáci pracují i v hodinách vyučování jazyků, dějepisu, literatury apod. 

  

3. Průřezová témata 

 

 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

je součástí běžné výchovně vzdělávací práce, využívání různých zdrojů informací a jejich zpracování 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

hodnocení předmětu, srovnávání výsledků svých prací například na školních stránkách, při soutěžích (školní – 

kreslení, okresní – programování, tvorba stránek, prezentací atd.) 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

dodržování řádu počítačových učeben, pravidel pro bezpečný provoz počítačů (správné zacházení s technikou i 

programy), organizace souborů na médiích 

7. ročník: Práce s PC a naše zdraví  - chápe rizika různých závislostí na PC, je informován o negativních jevech 

Internetu, zhodnotí klady a zápory počítačových her 

8. ročník: Ochrana dat - zabezpečení PC a dat před zneužitím cizí osobou, před poruchou PC, chybou obsluhy, 

před počítačovými viry, antivirové programy, péče o PC, pořádek v PC jako základ efektivní práce 
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9. ročník: Paragrafy a počítače - uvědomuje si problémy spojené s autorskými právy, zásadami etiky, výhody 

registrování programů 

Psychohygiena 

 

střídání forem práce 

6. ročník: Práce s PC a naše zdraví - znalost ochrany před negativními vlivy práce s PC na zdraví 

Kreativita 

 

uplatnění při každé samostatné práci ve všech tématech všech ročníků 

b) Sociální rozvoj  

Poznávání lidí při veškeré počítačové komunikaci se zřetelem k možným rizikům 

Mezilidské vztahy rizika internetové komunikace 

Komunikace 

 

6.ročník - využívání různých komunikačních způsobů a programů– mail, chat. sms, icq 

7. ročník – práce s textem – dopisy, přihlášky, životopis 

8. ročník - Počítačové sítě –  služby Internetu (e-mail, WWW, FTP, chat, Net meeting, internetová telefonie, 

konference, videotelefone) 

Kooperace a kompetice spolupráce při větších skupinových projektech 

c) Morální rozvoj  

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 veškerá výuka programování 

 

Hodnoty , postoje 

praktická etika:  

orientace v různých zdrojích a velkém množství informací, jejich hodnocení 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

 

Občanská společnost a 

škola 

8. ročník - Vytváření a publikování prezentací - prezentuje svou osobu, třídu, školu, město v programu PowerPoint 

Občan, občanská 

společnost a stát 

seznámení s adresami stránek různých institucí a orgánů 
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3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

principy a využití celosvětové sítě - Internetu a počítačové komunikace 

4. Multikulturní výchova  

5. Environmentální 

výchova 

 

6. Mediální výchova  

Tematické okruhy 

receptivních činností: 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - hodnocení různých zdrojů informací a jejich zpracování 

stavba mediálních sdělení - struktura některých dokumentů – dopisy, životopis 

 

fungování a vliv médií ve společnosti - význam a vliv internetu a dalších informačních zdrojů 

Tematické okruhy 

produktivních činností: 

tvorba mediálního sdělení - tvorba delších textů – referátů, článků, časopisů, tvorba www stránek 

práce v realizačním týmu - redakční týmy – časopisy, školní stránka, třídní stránky 

 

 

4. Klíčové kompetence 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

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

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

- Učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti 

vyhledaných informací). 

- Vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů. 

- Učíme žáky k práci s chybou 

- Učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru. 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- Učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky v duchu myšlenky: „Technika má sloužit nám a ne my jí“. 

- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 
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- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- Vedeme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení. 

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

- V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme na správné užívání českého (cizího jazyka) s 

ohledem na gramatiku a syntaxi. 

- Podporujeme formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa využíváním internetové sítě. 

- Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. 

- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.). 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu a v jiných médiích. 

- Minimalizujeme používání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spolupráci žáků. 

- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svoji práci.. 

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

- Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informačních technologií. 

- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně žáci nevyrušovali při tvořivé práci. 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- Netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům. 

- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 

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

- Neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření. 

- Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňujeme individuální přístup k žákům. 

- Rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost jedince. 

- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- Vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich učební činnosti a k 

racionálnější organizaci jejich práce. 

- Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť. 

- Učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní technikou. 

 

 

5. Očekávané výstupy a učení, rozdělení učiva do ročníků 

 

 

1. stupeň  

 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM  

 

Očekávané výstupy (OVO)  Učivo (U) 

žák 

.. využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější 

periferie  

.. respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje 

poučeně v případě  

jejich závady  

.. chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

.. základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, 

informační instituce  

.. struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení  

.. operační systémy a jejich základní funkce  

.. seznámení s formáty souborů (doc, gif)  

.. multimediální využití počítače  

.. jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s 

hardware a software 

.. zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s 

dlouhodobým využíváním  

výpočetní techniky 

 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE  

Očekávané výstupy (OVO)  Učivo (U) 

žák 

.. při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné 

.. společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, 

distribuce informací)  
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cesty  

.. vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích  

.. komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních 

zařízení 

.. základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)  

.. metody a nástroje vyhledávání informací  

.. formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací 

atributy 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ  

Očekávané výstupy (OVO)  Učivo (U) 

Žák 

… pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 

 

 

… základní funkce textového a grafického editoru 

 

 

 

 

 2. stupeň  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

4.1 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje 

jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

4.1 hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a 

nástroje jejich ověřování 

4.2 internet 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

5.1 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými 

editory a využívá vhodných aplikací 

5.2 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

5.3 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním 

vlastnictví 

5.1 počítačová grafika, rastrové a vektorové programy 

5.2 tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché 

vzorce 

5.3 prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, 

multimédia) 

5.4 ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika 
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5.4 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje 

jednoduché vztahy mezi údaji 

5.5 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, 

grafické a multimediální formě 
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5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

5.4.1 - PRVOUKA 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet poznatky, 

dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a 

děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. 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, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném 

předmětu 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 učitele. Propojení výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává 

velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při 

upevňování pracovních i režimových návyků. 

 

2. Obsahové, časové organizační vymezení předmětu 

 

Předmět Prvouka je vyučován v prvních třech ročnících. V 1. a 2. ročníku 2 hodiny, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. 

 

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

Pka 2 2 3       

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů, které tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými 

souvislostmi a vztahy. 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. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních 

skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. 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 mezi lidmi, vzájemné úcty, 

snášenlivosti. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí. 

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 
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nejznámějších událostí v rodině a obci. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu. 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.V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost i 

proměnlivost živé i neživé přírody nejbližšího okolí jejich života. 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 a zlepšení životního 

prostředí. 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. 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 

jsou vedeni 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.  

V předmětu se realizují formou projektů (více viz kapitola č. 3.4 Začlenění průřezových témat) obsahově blízká průřezová témata „Výchova 

demokratického občana“, 

„Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ a „Environmentální výchova“. Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. až 3. 

ročníku ve 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 6 hodin). Nezanedbatelná část výuky probíhá mimo budovu školy – v blízkém okolí školy, v 

různých částech obce, v rámci škol v přírodě. K preferovaným formám výuky patří i exkurze do různých institucí a do zajímavych přírodních 

lokalit. 

 

 

3. Průřezová témata 

 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 

Cviční smyslového vnímání (např. pokusy s potravinami, poznávání přírodnin-zkoumání jejich vlastností). 

Rozvíjení pozornosti při získávání nových poznatků. Cvičení  soustředění při plnění úkolů při procvičování a 

opakování. Rozvoj dovednosti zapamatování si důležitých bodů  či dat  a schopnosti dané údaje vyhledávat , 

pracovat s nimi , využívat je (1. – 3. roč. -  učebnice, prospekty, encyklopedie; 4. – 5. roč. + navíc propagační 
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materiály, internet). Propojení s ostatními předměty (např. výtvarná výchova, čtení, dramatizace…). 

Sebepoznání a sebepojetí 

Rozvíjení vztahu ke vzdělávání a kladného přístupu k získávání znalostí dle vlastních možností. Snaha o 

překonávání překážek. Ve 4. a 5. ročníku důraz také na vlastní nápaditost, tvořivost, snaha o samostatný přístup 

k probírané látce, učivu. Tvorba referátů, tajenek, úkolů pro ostatní spolužáky. 

Seberegulace a sebeorganizace 

Cvičení sebekontroly a sebeovládání při upevňování poznatků, procvičování a opakování.Rozvíjení schopnosti 

stanovit časový rozvrh pro plnění úkolů a dodržovat jej. Plánování učení a zodpovědná příprava na referáty a 

projekty (4. – 5. roč.). Projekty kombinovat jako formou samostatné práce, tak i skupinové (náhodně zvolené, 

podle přání) – nutnost vyslechnout a pracovat s názorem druhých. 

Psychohygiena  

Rozvíjení dovednosti nepodléhat zátěžovým situacím, ale předcházet jim. Snaha o pozitivní naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému. Umět najít pomoc při potížích (komunikace s učitelem, ve škole schránka „Modrý slon“, 

linky bezpečí). Využívání modelových situací, ve kterých je rozvíjena snaha o společné řešení problému již 

vyskytujícího se či pouze možnosti jeho vzniku (prevence). Vytvořit prostředí vzájemné důvěry a inspirace  

pro tvoření. 

Kreativita 

Rozvíjení schopnosti uplatnit nápady, hledat další cesty k uplatňování nápadů  a realizovat je. Originálními 

způsoby, prostředky a možnostmi zpracovávat projekty a jejich vzájemné ukázky spojené s ohodnocením svými 

spolužáky.  

b) Sociální rozvoj Poznávání lidí 

Vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, rozvíjení hlubšího poznání spolužáků – neposuzovat je podle prvního 

dojmu. Rozvíjet další poznávání při práci ve dvojicích, skupinách, prvoučných vycházkách, exkurzích, výletech. 

Mezilidské vztahy 

Uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičit toleranci a pochopení pro spolužáky, umění respektovat se 

navzájem (např. oslovovat se křestními jmény, pokoušet se při řešení konfliktů dívat se na vše i očima druhého, při 

neúspěchu hledat společně řešení apod.). Sledování mezilidských vztahů v různých časových obdobích. Sledování 

porušování lidských práv v naší historii. 

Komunikace 

Zdokonalování se v komunikaci verbální – modelové situace v prvoučných tématech (prosba, omluva, informace 

pro druhé, vysvětlení, asertivní jednání, dialog apod. – 1. – 5. roč.). Rozvíjení komunikace neverbální – referáty, 
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projekty. V historii sledovat neexistující komunikaci i s důsledky. 

Kooperace a kompetice 

Rozvíjení schopnosti pracovat v kolektivu (ve dvojicích, ve skupině), hodnotit spolupráci a její přínos, umět se 

podřídit práci skupiny. Sledovat další příklady spolupráce mezi lidmi, národy, státy ( např. spolupráce evropských 

států při řešení celoevropských problémů – Evropská unie). 

c) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Zvládání  problémů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit tyto problémy. Hledat v historii souvislosti a na 

příkladech historických osobností ukazovat, jak se rozhodovali, jak řešili problémy a jak ovlivnila jejich 

rozhodování doba, ve které žili (např. Jan Hus, Milada Horáková, Václav Havel). 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům – rozvíjet pomoc a ohleduplnost na základě vlastního žebříčku hodnot, 

který by měl být tvořen povědomím o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování.( 

Dané uplatňovat např.  i v tématu rodina, význam a funkce rodiny – 1. – 5. roč.). Cvičení dovednosti analýzy 

postojů a hodnot v chování historických osobností – 4. – 5. roč. 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

Občanská společnost a škola 

Cvičení sdělit otevřeně slušnou formou svůj názor při řešení daných úloh, podporovat aktivní zapojení do řešení 

těchto úkolů. Žákovská samospráva ve srovnání s systémem volebního práva a povinnosti žáků i občanů. Ve škole 

máme ústavu, volby, žákovský sněm a sněmík. Ve třídě si žáci volí zástupce a jejich prostřednictvím mohou 

prosazovat své návrhy. 

Občan, občanská společnost a stát 

Odpovědný přístup k přípravě na hodinu – práva a povinnosti žáků. Aplikace na historické události – práva a 

povinnosti v různých společenstvech ( tlupa, kmen, rod, první státy, říše, stavovská monarchie, období 

absolutismu, osvícenské názory, novodobá občanská společnost; demokratické zřízení s ústavou, pluralitní 

parlamentní demokracie v kontrastu s totalitou, národnostní problematikou a porušováním lidských práv). 

Formy participace občanů v politickém životě 

V průběhu dějin boj za všeobecné a rovné volební právo. Demokratické volby – parlamentní, krajské a komunální. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Prvky demokracie v hodinách – řád, norma, spravedlivé hodnocení. V historických souvislostech – demokracie a 

diktatura v našich dějinách. Co je to Ústava, její význam. 
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3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 

Na základě vlastních zkušeností  z cestování  po jiných zemích během prázdnin. Seznamování s tradicemi, zvyky , 

životním stylem zajímavostmi, odlišnostmi, jazykem národů v Evropě. Zpracování poznatků do projektů, referátů, 

využití encyklopedií, map, internetu. 

Objevujeme Evropu a svět 

Naše vlast  a Evropa (naši sousedé, srovnání s ostatními státy). V učivu o Evropě poznávají žáci povrch a přírodní 

útvary v Evropě, vodstvo, faunu a floru  v Evropě i ve světě. Seznamují se s evropskými státy a jejich hlavními 

městy, Učí se specifika jednotlivých států (vlajky, státní symboly, měna apod.) 

Jsme Evropané 

Seznámení s historickými kořeny evropské  civilizace. Připomenutí rozdělení Evropy železnou oponou po 2. 

světové válce a integrace Evropy v 90. letech 20. století - Evropská unie. 

4. Multikulturní výchova Kulturní diference 

Poznávání vývoje naší kultury. Promítání cizích vlivů do české kultury a naopak: české osobnosti ovlivňují 

světovou kulturu. Na základě poznávání dějinných událostí (konflikty vyplývající z odlišností sociálních, 

kulturních, náboženských apod.) respektovat zvláštnosti ostatních etnik.  

Lidské vztahy 

Rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu, prosazovat slušné chování. Aplikace na různé situace nejen 

mimo školní prostředí. 

Etnický původ 

Respektování jiných etnických skupin i s jejich odlišnostmi. Sledování česko – německé otázky v historii, problém 

židů za druhé světové války, soudobá rasová nesnášenlivost. 

Multikulturalita 

Rozvíjet vzájemné obohacování se a naslouchání druhým nejdříve ve třídě a zkušenosti využívat ve vztahu 

k příslušníkům jiných sociokulturních skupin. Schopnost využít cizí jazyk – důležitý nástroj dorozumívání. 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě, jejíž součástí mohou být i cizí státní příslušníci nebo členové jiných 

etnických skupin. Využít zkušenosti i nad rámec třídního kolektivu. 

5. Environmentální 

výchova 

Ekosystémy 

Zařazování rostlin a živočichů do různých ekosystémů (rostlinná a živočišná pásma v Evropě i ve světě). Význam 

jednotlivých  ekosystémů pro život na Zemi. Naše obec a její vliv na okolní přírodu (čističky vod, sběrné dvory, 
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černé skládky apod.). 

Základní podmínky života 

Jaké jsou základní podmínky života na Zemi? Nutnost ochrany životního prostředí – ekologie, národní parky, 

rezervace, chráněné krajinné oblasti (ochrana vzácných živočišných a rostlinných druhů). Možnosti ohrožení zákl. 

podmínek života. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Seznámení se základními globálními problémy lidstva. Životní prostředí a zemědělství a chemie, doprava, 

průmysl, odpady. Možnost zapojení se do ochrany životního prostředí ( např. třídění odpadků,údržba studánek, 

čištění koryt řek, přikrmování zvěře). 

Vztah člověka k prostředí 

Co můžeme udělat my pro ochranu prostředí? Naše obec a příroda – zajišťování ochrany životního prostředí v naší 

obci.. Seznámení s ekologickými problémy v okolí a jejich řešení. Vliv prostředí na zdraví. 

6. Mediální výchova  

Tematické okruhy 

receptivních činností: 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

V rámci „Aktualit a zajímavostí“ v hodinách prvouky sledovat a hodnotit různá mediální sdělení. Utvářet vlastní 

rozlišovací schopnosti na realitu, bulvár, reklamu. 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Vnímat různé typy sdělení a rozlišovat jejich podání a obsah.  

Stavba mediálních sdělení 

Z vlastní zkušenosti uvést příklady pravidelnosti v sestavování mediovaných sdělení ( např. zpravodajství, deníky, 

některé časopisy) 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Snažit se vytvářet vlastní hodnotící postoje k získávaným mediálním sdělením. 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Seznámit se s příklady ovlivňování společnosti i jednotlivců médii (např. vliv médií za socialismu, reklamy 

v současných médiích). 

Tematické okruhy 

produktivních činností: 

Tvorba mediálního sdělení 
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Příprava na tvorbu individuálních i skupinových sdělení pro školní časopis nebo rozhlas. 

 

 

 

 

4. Klíčové kompetence 

Kompetence k učení  
cílevědomě osvojovat základní hygienické a kulturní návyky  

motivovat k objevování a pozorování všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět  

poznávat podstatu zdraví a příčiny nemocí a upevňovat preventivní chování  

orientovat ve světě informací  

nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení  

vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci  

vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků  

umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok  

Kompetence k řešení problémů  
utvářet ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jeho ochraně,  

vnímat problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti,  

ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání,  

vést žáky k ověřování správnosti řešení problému.  

Kompetence komunikativní  
vést k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci v běžných životních situacích,  

vystupovat a jednat samostatně,  

přirozeně vyjadřovat pozitivní pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí,  

vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků.  

Kompetence sociální a personální  
plnit nejen osobní povinnosti, ale i společné úkoly,  

vytvářet pozitivní vztahy k rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě,  

vést žáky ke schopnosti pracovat ve pracovních skupinách při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů,  

předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování,  

individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.  
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Kompetence občanské  
rozvíjet zájem žáků o poznávání jiných kultur,  

chápat rozdíly mezi lidmi na základě poskytování informací,  

vést žáky ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základně společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 

pravidel soužití.  

Kompetence pracovní  
vytvářet pracovní návyky v samostatné i týmové práci,  

poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci,  

naučit žáky pracovat podle návodu, umožnit jim hledat vlastní postup.  
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5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

1. Místo, kde žijeme 

Očekávané výstupy (OVO) - 1. období Učivo (U) 

žák 

1.1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu 

na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

1.2 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného 

centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

1.3 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými 

způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

 

1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště 

1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná 

cesta do školy 

1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, 

minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť 

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho 

tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv 

krajiny na život lidí, působení 

lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové 

strany 

1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, 

výroba, služby a obchod 

1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a 

politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly 

1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování 

1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, 

vysvětlivky 

 

2. Lidé kolem nás 

Očekávané výstupy (OVO) - 1. období Učivo 
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žák 

2.1 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi 

2.2 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 

činností 

2.3 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům 

 

2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 

příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce 

fyzická a duševní, zaměstnání 

2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, 

zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně 

slabým, společný „evropský dům“ 

2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy 

demokracie 

2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, 

práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana 

občanů a majetku, soukromého 

vlastnictví, duševních hodnot 

2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a 

nehmotný majetek; peníze 

2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová 

kultura a subkultura 

2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, 

problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 

problémy přírodního prostředí 
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3. Lidé a čas 

Očekávané výstupy (OVO) - 1. období Učivo (U) 

žák 

3.1 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 

životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

3.2 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, 

významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje 

spjaté 

s místem, v němž žije 

3.3 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 

příkladech porovnává minulost a současnost 

3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální 

veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 

generace, režim dne, roční období 

3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky 

a významné dny 

3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající 

minulost 

3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný 

kraj 

4. Rozmanitost přírody 

Očekávané výstupy (OVO) - 1. období Učivo 

žák 

4.1 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích 

4.2 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, 

uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

4.3 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje 

jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny 

pomocí 

jednoduchých nástrojů a přístrojů 

4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, 

vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním 

základních jednotek 

4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, 

vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život 

4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a 

nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam 

4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období 

4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a 

projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 

nejznámějších druhů, význam 

v přírodě a pro člověka 

4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam 

ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí 

4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, 

základní společenstva 

4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, 

ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 
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likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické katastrofy 

5. Člověk a jeho zdraví 

Očekávané výstupy (OVO) - 1. období Učivo 

žák 

5.1 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském 

těle; 

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

5.2 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných 

5.3 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o 

pomoc 

pro sebe i pro jiné dítě 

5.4 uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

5.5 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 

5.1 lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, 

pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj 

jedince 

5.2 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a 

partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka 

sexuality, HIV/AIDS (cesty 

přenosu) 

5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový 

režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, 

úrazová zábrana; osobní, 

intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy 

5.4 návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty 

a počítače 

5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné 

chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace 

(šikana, týrání, sexuální 

zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné 

pomoci 

5.6 situace hromadného ohrožení 

Rozdělení učiva do ročníků 

1. třída 2. třída 3. třída 

1.1 domov - prostředí domova, orientace v 

místě bydliště 

1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, 

okolí školy, bezpečná cesta do školy 

 

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - 

1.1 domov - prostředí domova, místo, kde 

nalézáme ochranu a pochopení 

1.2 škola – chování ke spolužákům a 

dospělým ve škole, dodržování režimu dne a 

týdne, okolí školy, bezpečná cesta do školy 

1.3 obec (město), místní krajina - její části, 

1.1 domov - prostředí domova, místa bezpečí 

1.2 škola - prostředí školy, vztahy ve škole, 

školní řád, bezpečná cesta do školy 

1.3 obec (město), místní krajina - její části, 

poloha v krajině, minulost a současnost obce 

(města), význačné budovy, dopravní síť 
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zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na 

pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, 

vliv krajiny na život lidí, působení 

lidí na krajinu a životní prostředí, orientační 

body a linie, světové strany 

 

poloha v krajině, význačné budovy, dopravní 

značky 

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) – 

v jaké krajině žijeme 

 

1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické – 

značky na turistické mapě 

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) – 

typy krajin, vliv člověka na utváření krajiny, 

orientační body a linie, světové strany 

1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické – 

naše krajina na turistické mapě, orientace 

mapy 

2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role 

členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační 

vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a 

duševní, zaměstnání 

2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, 

komunikace, pomoc nemocným, sociálně 

slabým 

2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla 

slušného chování 

2.4 právo a spravedlnost - základní lidská 

práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků 

školy 

2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role 

členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační 

vztahy, zaměstnání 

2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, 

komunikace, pomoc nemocným a starým 

lidem 

2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla 

slušného chování 

2.4 právo a spravedlnost -  práva dítěte, práva 

a povinnosti žáků školy, rozlišování majetku 

osobního a školního 

2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role 

členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační 

vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a 

duševní, zaměstnání, práce a volný čas 

2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, 

komunikace, pomoc jiným lidem, pravidla 

slušného chování, principy demokracie 

2.4 právo a spravedlnost - základní lidská 

práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků 

školy, protiprávní jednání, právní ochrana 

občanů a majetku 

 

3.1 orientace v čase a časový řád - určování 

času, kalendáře, letopočet, režim dne, roční 

období 

3.2 současnost a minulost v našem životě - 

proměny způsobu života, bydlení, předměty 

denní potřeby, průběh lidského života, státní 

svátky a významné dny 

 

3.1 orientace v čase a časový řád - určování 

času, vztahy den, týden, měsíc, rok, datum, 

kalendář, letopočet,  roční období 

3.2 současnost a minulost v našem životě -  

státní svátky a významné dny 

 

3.1 orientace v čase a časový řád - určování 

času, čas jako fyzikální veličina, režim dne 

3.2 současnost a minulost v našem životě -  

průběh lidského života, státní svátky a 

významné dny 

3.3 regionální památky - péče o památky 

. 
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4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické katastrofy 

4.5 rostliny, houby, živočichové - životní 

potřeby a projevy ve vztahu k ročním 

obdobím, průběh a způsob života, výživa, 

stavba těla u vybraných druhů, význam 

v přírodě a pro člověka 

 

4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace odpadů 

 

4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, 

změny látek a skupenství, vlastnosti, 

porovnávání látek a měření veličin s 

praktickým užíváním základních jednotek 

4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy 

vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, 

proudění vzduchu, význam pro život 

4.3 nerosty a horniny, půda - některé 

hospodářsky významné horniny a nerosty, 

zvětrávání, vznik půdy a její význam 

4.4 Vesmír a Země – seznámení se vztahem 

Země a Slunce 

4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky 

života, životní potřeby a projevy, průběh a 

způsob života, výživa, stavba těla u některých 

nejznámějších druhů, význam 

v přírodě a pro člověka 

 

4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace odpadů 

5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní 

režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá 

strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první 

pomoc, úrazová zábrana; osobní, 

intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; 

reklamní vlivy 

5.4 návykové látky a zdraví - odmítání 

návykových látek, hrací automaty a počítače 

5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v 

 

5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní 

režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá 

strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první 

pomoc, prevence, důležitá telefonní čísla 

5.4 návykové látky a zdraví - odmítání 

návykových látek,  počítače 

5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v 

rizikovém prostředí, bezpečné chování v 

5.1 lidské tělo - životní potřeby a projevy, 

základní stavba a funkce, odlišnost  muže a 

ženy,  etapy lidského života 

5.2 partnerství, rodičovství, základy 

sexuální výchovy funkce rodiny 

5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní 

režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá 

strava; předcházení nemocem, drobné úrazy a 

poranění, první pomoc, úrazová zábrana; 
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rizikovém prostředí, bezpečné chování v 

silničním provozu v roli chodce a cyklisty, 

krizové situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v 

médiích, služby odborné pomoci 

5.6 situace hromadného ohrožení 

silničním provozu v roli chodce a cyklisty, 

krizové situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v 

médiích, služby odborné pomoci 

5.6 situace hromadného ohrožení 

osobní  hygiena 

5.4 návykové látky a zdraví - odmítání 

návykových látek 

5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v 

rizikovém prostředí, bezpečné chování v 

silničním provozu v roli chodce a cyklisty, 

krizové situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v 

médiích, služby odborné pomoci 

5.6 situace hromadného ohrožení 

 



 90 

5.4.2 PŘÍRODOVĚDA 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Opírá se o vybrané poznatky různých 

přírodovědných oborů a svým pojetím 

směřuje k získání takových žádoucích dovedností a vědomostí, které žákům umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět, 

ve kterém člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní ochrany životního prostředí. 

 

2.Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

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

Pda    1 2     

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje organicky na učivo prvouky v 1. až 3. ročníku a vytváří základ pro vyučovací 

předmět Přírodopis ve vyšších ročnících základní školy. Jednotlivá témata lze přeskupovat vzhledem k sezónnímu principu a podmínkám pro 

vyučování mimo školní budovu. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do dvou základních tematických okruhů: Rozmanitost přírody a Člověk a 

jeho zdraví. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy. Seznamují se se základními moderními 

vědeckými poznatky o vzniku 

vesmíru a sluneční soustavy a o vzniku života na planetě Zemi. Teoreticky i prakticky poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé 

přírody. 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 s pomocí získaných informací se učí hledat důkazy o proměnách 

přírody, učí se využívat a 

hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a 

zlepšení životního prostředí. 

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 
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vztahů apod. 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 by si měli postupně uvědomit, jakou 

odpovědnost má každý člověk za své zdraví a za zdraví jiných lidí. 

Cíleně jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. 

Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a v 1 hodinové tydenní dotaci v 5. ročníku (celkem 3 

hodiny). Výuka probíhá v 

kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy přímo v terénu (tematické vycházky, exkurze apod.). Potřebné vědomosti a 

dovednosti žáci získávají především pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací, hraním určených rolí a řešením 

modelových situací. 
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3. Průřezová témata 

 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

- v učivu člověk a zdraví a člověk a společnost lze naplňovat prostřednictvím témat 

směřujících k sebepoznání, sebepojetí, seberegulaci, k udržení psychického zdraví 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- v učivu člověk a příroda (problémy lidstva, ochrana přírody) a člověk a zdraví (ochrana 

člověka za mimořádných událostí) využívat zkušeností a poznatků žáků z běžného života 

- i mimořádných událostí v rodině, obci a okolí a porovnávat je s pravidly chování 

v takových situacích 

4. Multikulturní výchova - v učivu člověk a zdraví, rozmanitosti životních podmínek na Zemi, životní projevy 

a potřeby člověka, člověk ve společnosti vést žáky k respektování zvláštností různých etnik 

i sociokulturních rozdílů ve společnosti, vnímat právo všech lidí žít společně a podílet se 

na spolupráci v rámci přírody jako celku 

5. Environmentální 

výchova 

- v učivu životní podmínky organismů a vzájemné vazby vysvětlit požadavky každého 

organismu a narušení podmínek lidmi 

- v učivu člověk a příroda (ochrana přírody) vést k vytvoření uceleného elementárního 

pohledu na okolní přírodu jako celku a k odpovědnému jednání ve vztahu k ostatním 

organismům 

6. Mediální výchova - ve všech oblastech učiva využívat potenciál médií jako zdroje informací, ale také vytvářet 

kritický postoj k některým zdrojům na základě vlastních zkušeností a rozvíjet komunikační 

schopnosti při veřejném vystupování a při týmové spolupráci 

 

 

4. Klíčové kompetence 

Kompetence k učení  
cílevědomě osvojovat základní hygienické a kulturní návyky  

motivovat k objevování a pozorování všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět  

poznávat podstatu zdraví a příčiny nemocí a upevňovat preventivní chování  

orientovat ve světě informací  

nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení  
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vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci  

vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků  

umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok  

Kompetence k řešení problémů  
utvářet ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jeho ochraně,  

vnímat problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti,  

ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání,  

vést žáky k ověřování správnosti řešení problému.  

Kompetence komunikativní  
vést k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci v běžných životních situacích,  

vystupovat a jednat samostatně,  

přirozeně vyjadřovat pozitivní pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí,  

vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků.  

Kompetence sociální a personální  
plnit nejen osobní povinnosti, ale i společné úkoly,  

vytvářet pozitivní vztahy k rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě,  

vést žáky ke schopnosti pracovat ve pracovních skupinách při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů,  

předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování,  

individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.  

Kompetence občanské  
rozvíjet zájem žáků o poznávání jiných kultur,  

chápat rozdíly mezi lidmi na základě poskytování informací,  

vést žáky ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základně společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 

pravidel soužití.  

Kompetence pracovní  
vytvářet pracovní návyky v samostatné i týmové práci,  

poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci,  

naučit žáky pracovat podle návodu, umožnit jim hledat vlastní postup.  

 

 

5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 
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4. ROZMANITOST PŘÍRODY 

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období Učivo 

žák 

4.4 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 

vzhledem 

přírody a činností člověka 

4.5 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 

4.6 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody 

a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

4.7 porovnává na základě pozorování základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých 

skupin, 

využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

4.8 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

4.9 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí 

a vysvětlí výsledky pokusu 

 

4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, 

vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním 

základních jednotek 

4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v 

přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život 

4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny 

a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam 

4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období 

4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a 

projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 

nejznámějších druhů, význam 

v přírodě a pro člověka 

4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; 

význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; 

podnebí a počasí 

4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, 

základní společenstva 

4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost 

lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické katastrofy 

 

 

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období Učivo 

žák 

5.6 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého 

způsobu 

života 

 

5.1 lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, 

pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, 

vývoj jedince 

5.2 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a 
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5.7 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji 

dítěte před a po jeho narození 

5.8 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek 

podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

5.9 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví 

a v modelových situacích simulujících mimořádné události 

5.10 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

5.11 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní ochranou 

5.12 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

5.13 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 

v daném věku 

partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka 

sexuality, HIV/AIDS (cesty 

přenosu) 

5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, 

pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první 

pomoc, úrazová zábrana; osobní, 

intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy 

5.4 návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací 

automaty a počítače 

5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, 

bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové 

situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné 

pomoci 

5.6 situace hromadného ohrožení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. třída 5. třída 

4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, 

vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním 

základních jednotek 

4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v 

přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život 

4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny 

a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam 

4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období 

4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a 

projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 

nejznámějších druhů, význam 

v přírodě a pro člověka 

4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; 

význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; 
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4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období 

4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a 

projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 

nejznámějších druhů, význam 

v přírodě a pro člověka 

4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; 

význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; 

podnebí a počasí 

4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, 

základní společenstva 

4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost 

lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické katastrofy 

podnebí a počasí 

4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, 

základní společenstva 

4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost 

lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické katastrofy 

5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový 

režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, 

úrazová zábrana; osobní, 

intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy 

5.4 návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací 

automaty a počítače 

5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, 

bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové 

situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné 

pomoci 

5.6 situace hromadného ohrožení 

5.1 lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, 

pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, 

vývoj jedince 

5.2 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a 

partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka 

sexuality, HIV/AIDS (cesty 

přenosu) 

5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový 

režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, 

úrazová zábrana; osobní, 

intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy 

5.4 návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací 

automaty a počítače 

5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, 

bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové 

situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné 

pomoci 
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5.6 situace hromadného ohrožení 
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5.4.3 - Vlastivěda  

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

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 tisku, rozhlasu, televize, uvádí je do souvislostí a 

v potřebné míře zobecňuje. Vzdělávací obsah předmětu a převážně činnostní charakter výuky směřují zejména k tomu, aby si žáci přirozeným 

způsobem vytvořili kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi a ve které žijí a současně aby nabyli povědomí sounáležitosti se 

zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi světa. 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). 

 

2. Obsahové, časové organizační vymezení předmětu 

 

Předmět Vlastivěda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku vždy 2 hodiny týdně. 

 

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

Vda    2 2     

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro výuku vyučovacích předmětů Dějepis, Zeměpisu 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 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 se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost 

nebo i svět (globální problémy). 
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V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů, 

vycházejí od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupují se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Získávají odpovědný 

vztah ke kulturními bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám. Vytvářejí si základní představu 

o způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti. 

 

Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje v 1 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a ve 2 hodinové týdenní dotaci v 5. ročníku (celkem 3 

hodiny). Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tematické vycházky a exkurze, návštěva 

památek, sbírek regionálních muzeí, veřejné knihovny 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.). 

 

 

3. Průřezová témata 

 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

- utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

- rozvíjení dovedností týmové spolupráce 

- vést žáky k uvědomování si hodnoty spolupráce a vzájemné pomoci 

2. Výchova 

demokratického občana 

- výchova k respektování zákonů, norem, dohodnutých pravidel 

- pochopení hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost 

- motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

- chápat události a problémy s různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská dimenze) 

 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 

- učit se vnímat Evropu jako širší vlast 

4. Multikulturní výchova - učit se 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 

- uvědomovat si, že etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není 

nadřazena jiné 
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5. Environmentální 

výchova 

- vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

- učit se odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

6. Mediální výchova  

 

 

 

4. Klíčové kompetence 

Kompetence k učení  
cílevědomě osvojovat základní hygienické a kulturní návyky  

motivovat k objevování a pozorování všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět  

poznávat podstatu zdraví a příčiny nemocí a upevňovat preventivní chování  

orientovat ve světě informací  

nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení  

vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci  

vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků  

umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok  

Kompetence k řešení problémů  
utvářet ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jeho ochraně,  

vnímat problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti,  

ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání,  

vést žáky k ověřování správnosti řešení problému.  

Kompetence komunikativní  
vést k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci v běžných životních situacích,  

vystupovat a jednat samostatně,  

přirozeně vyjadřovat pozitivní pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí,  

vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků.  

Kompetence sociální a personální  
plnit nejen osobní povinnosti, ale i společné úkoly,  

vytvářet pozitivní vztahy k rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě,  

vést žáky ke schopnosti pracovat ve pracovních skupinách při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů,  

předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování,  

individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.  
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Kompetence občanské  
rozvíjet zájem žáků o poznávání jiných kultur,  

chápat rozdíly mezi lidmi na základě poskytování informací,  

vést žáky ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základně společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 

pravidel soužití.  

Kompetence pracovní  
vytvářet pracovní návyky v samostatné i týmové práci,  

poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci,  

naučit žáky pracovat podle návodu, umožnit jim hledat vlastní postup.  

 

 

5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

 

 

1. MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období Učivo (U) 

žák 

1.4 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke 

krajině a státu 

1.5 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle 

nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

1.6 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

1.7 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich 

význam z hlediska přírodního, historického, politického, 

správního a vlastnického 

1.8 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z 

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

v jiných zemích 

 

1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště 

1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná 

cesta do školy 

1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, 

minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť 

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho 

tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv 

krajiny na život lidí, působení 

lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové 

strany 

1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, 

výroba, služby a obchod 

1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a 

politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly 
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1.9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, 

symboly našeho státu a jejich význam 

1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování 

1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, 

vysvětlivky 

 

2. LIDÉ KOLEM NÁS 

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období Učivo 

žák 

2.4 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy 

mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 

mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci (městě) 

2.5 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při 

konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj 

omyl, dohodne se na 

společném postupu a řešení se spolužáky 

2.6 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 

tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva 

nebo demokratické 

principy 

2.7 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí 

na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení 

životního 

 

2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a 

mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 

zaměstnání 

2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové 

spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, 

společný „evropský dům“ 

2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy 

demokracie 

2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a 

povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a 

majetku, soukromého 

vlastnictví, duševních hodnot 

2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný 

majetek; peníze 

2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a 
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prostředí obce (města) subkultura 

2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy 

konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy 

přírodního prostředí 

 

3. LIDÉ A ČAS 

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období Učivo (U) 

 

žák 

3.4 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 

mezi jevy 

3.5 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých 

i movitých kulturních památek 

3.6 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

3.7 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na 

našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

3.8 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 

3.1 orientace v čase a časový řád - určování 

času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako 

časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 

generace, režim dne, roční období 

3.2 současnost a minulost v našem životě - 

proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 

potřeby, průběh lidského života, státní svátky a 

významné dny 

3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a 

obory zkoumající minulost 

3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, 

domov, vlast, rodný kraj 

 

 

4. ročník 5. ročník 

1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště  
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1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná 

cesta do školy 

1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost 

a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť 

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho 

tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv 

krajiny na život lidí, působení 

lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové 

strany 

1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, 

výroba, služby a obchod 

1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a 

politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly 

1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky 

1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost 

a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť 

1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho 

tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv 

krajiny na život lidí, působení 

lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové 

strany 

1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování 

1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky 

2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské 

a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 

zaměstnání 

2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy 

demokracie 

2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva 

a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a 

majetku, soukromého 

vlastnictví, duševních hodnot 

2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a 

nehmotný majetek; peníze 

2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová 

kultura a subkultura 

2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, 

problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 

problémy přírodního prostředí 

2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, 

zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně 

slabým, společný „evropský dům“ 

2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy 

demokracie 

2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva 

a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a 

majetku, soukromého 

vlastnictví, duševních hodnot 

2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a 

nehmotný majetek; peníze 

2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová 

kultura a subkultura 

2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, 

problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 

problémy přírodního prostředí 

3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální 3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální 
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veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 

generace, režim dne, roční období 

3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky 

a významné dny 

3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající 

minulost 

3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný 

kraj 

veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 

generace, režim dne, roční období 

3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky 

a významné dny 

3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající 

minulost 

3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný 

kraj 
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5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

 

5.5.1 DĚJEPIS 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. 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 na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu se světovým a evropským vývojem. V tomto kontextu se jedná především o 

dějiny 19. a 20. století,  kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské 

civilizace (příprava žáků na život v integrované Evropě, v Evropské unii). 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, ale je 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. 

 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Dějepis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku.  

 

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

D      2 2 2 2 

 

Výuka českých dějin navazuje na znalosti získané v předmětu Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 8 

hodin) v odborné učebně dějepisu.  

Výuka dějepisu  podporuje používání cizího jazyka a výpočetní techniky s připojením k internetu. 

 

Vzdělávací obsah směřuje k pochopení vztahů, vazeb, souvislostí a procesů.  

Žák se seznamuje se základními poznatky o člověku v minulosti, chápe důležitosti přírodních podmínek pro rozvoj kultur 

.   poznává děje, skutky a jevy, které ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do současnosti 

.   učí se základům vědeckého historického poznávání 

.   rozvíjí svou časovou a prostorovou představu, kritické myšlení a logické uvažování 
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.   vytváří si pozitivní vztah k minulosti a současnosti svého národa, chápe sounáležitost naší kultury s kulturou evropskou 

    toleruje a chápe odlišnosti jiných kultur a společenství 

Dějepis integruje znalosti a dovednosti humanitních předmětů, ale také přírodovědných a jiných, protože obsahuje základní poznatky z dějin 

vědy, umění a techniky. 
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3. Průřezová témata 

OSV=Osobnostní a 

sociální výchova 

 

1) Osobnostní rozvoj a) Rozvoj schopností poznávání - Systém hodnocení v dějepisu, který zohledňuje jak prvky memorování, 

tak především i dovednosti, aplikace a tvořivost 

b) Sebepoznání a sebepojetí 

c) Seberegulace a sebeorganizace  - Viz systém hodnocení ( žák dokáže využít nabízených možností, 

rozhoduje o nich z velké části sám ) 

d) Psychohygiena 

e) Kreativita 

2) Sociální rozvoj a) Poznávání lidí 

b) Mezilidské vztahy - Dovednost vcítit se podle možností do role různých skupin lidí v různých dobách, 

sledovat postupný dlouhý a obtížný boj za lidská práva 

c) Komunikace - Na historických příkladech ukázat možný kladný i záporný vliv komunikační „síly“ ( antičtí 

řečníci, davová psychóza atd. ) 

d) Kooperace a kompetice 

3) Morální rozvoj a) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

b) Hodnoty, postoje, praktická etika - V obou okruzích : Na příkladech historických osobností ukázat 

složitost řešení problémů a rozhodování, sepětí osobností s dobou ( možnosti, vlivy, omezení – to vše brát 

v úvahu při posuzování ), snažit se posoudit klady a zápory ( nejen „černobíle“ ). 

VDO=Výchova 

demokratického občana 

 

 a) Občanská společnost a škola  - V dějepisu budeme často řešit zdánlivě vzdálené problémy ve vzdálené době . 

Využijme proto žákovské samosprávy pro přiblížení i aktualizaci problémů. Vždyť máme ve škole ústavu, volby, 

strukturu žákovského sněmu atd. Škola pracuje jako model „malého státu“. 

 b)Občan, občanská společnost a stát  

6. roč. : Lidská společnost v pravěku – člověk potřebuje žít ve společenství, vždy musí existovat nějaká  

             pravidla soužití, nejstarší formy – tlupa, rod, kmen 

             První státy – pojem stát jako nejvyšší forma organizace společnosti, jeho základní funkce, podoba  

             prvních států – despocie 
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             Řecko – aténská otrokářská demokracie, principy fungování, srovnání s despociemi 

             Řím – vývoj státního zřízení : království – republika – císařství 

7. roč. : Franská říše – podstata lenního systému, struktura raně feudální společnosti 

             Velkomoravská říše a Český stát – první státní útvary u nás 

             Velká listina svobod v Anglii – významný předěl v „demokratizaci“ středověké společnosti 

              Husitství – první „republika“ v našich dějinách 

              Jagellonci – princip stavovské monarchie 

8. roč. : Habsburkové na českém trůnu – střetnutí stavů s absolutistickou tendencí Habsburků, Obnovené  

              zřízení zemské – příklad ústavy jako stěžejního právního dokumentu.  

              Svět ve 2. pol. 17. a v 18. století – osvícenské názory a vítězství demokratických tendencí v Anglii  

               ( konstituční monarchie ) a při vzniku USA ( moderní ústava s oddělením mocí ) 

               Francouzská revoluce – význam myšlenek Deklarace lidských a občanských práv ( zvláště  

                vzhledem k době vzniku ! ) 

               Národní obrození – vznik novodobé občanské společnosti 

9. roč. : Svět po 1. světové válce – demokracie versus totalita ( fašismus, komunismus ) 

             ČSR – nový stát v Evropě – politický systém pluralitní parlamentní demokracie, řešení národnostní  

              problematiky ( čechoslovakismus, národnostní menšiny ) 

              Studená válka – demokracie x komunistická totalita, konkrétní příklady porušování lidských práv 

 

 c)Formy participace občanů v politickém životě  

6. roč. : Střepinový soud v Aténách jako příklad fungování demokracie. Možno aplikovat na modelovou  

             situaci školního prostředí. 

7. roč. : Konfrontovat základní demokratický princip ( svoboda všech a rovnost příležitostí pro všechny ) se  

             strukturou středověké společnosti. Sledovat, jak úspěšné jsou jednotlivé skupiny občanů ve snaze   

             podílet se  na rozhodování. 

8. roč. : V 19. stol. boj za všeobecné a rovné volební právo. Příklad nerovného volebního systému jako  

              důkazu nedemokratičnosti.  

9. roč. : Projekt „Volby 1925“ , tj. volby podle pravidel tehdejšího politického systému s nutností vcítit se  

             do konkrétních sociálních rolí doby. Podstata systému je stejná jako dnes. 

 d) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  

9. roč. :  Závěrečné zamyšlení nad dějinami – Jsme skutečně všichni spolupracovníky ? Dokážeme pochopit  
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              a uplatnit jednotu práv a povinností ? Kde jsou zdroje nedorozumění ? Začínáme vždy nejprve od  

              sebe, nehledáme chyby jen jinde ? Je demokracie dokonalým systémem ? V čem je přes nedostatky 

              stále výrazně lepší než předchozí systémy ? 

VMEGS= Výchova 

k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech 

 

 a) Evropa a svět nás zajímá  - Tato tématika  koncepčně prolíná celou výukou dějepisu. Oblast národních 

dějin se vždy vysvětluje v návaznosti na události světových  ( především pak evropských ) dějin – viz 

osnovy dějepisu. Poznání historie sousedů, ale i vzdálenějších regionů je důležitým předpokladem pro 

pochopení a respektování jiných životních stylů. 

 b) Objevujeme Evropu a svět 

 c) Jsme Evropané  - 8. a 9. roč. – Evropa 19. stol. – vytváření států, nacionalismus x vlastenectví, Společnost 

národů jako pokus řešení problémů po 1. světové válce, OSN – stejný pokus ve světovém měřítku po 2. 

světové válce, Evropa rozdělená železnou oponou v době studené války 

MKV=Multikulturní 

výchova 

Dějepis má žákům poskytnout základní znalosti o kořenech a vývoji různých etnických a kulturních skupin. To by 

mělo být jedním ze základních předpokladů pro rozvíjení schopnosti chápat a tolerovat odlišnosti jiných 

národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin. Výsledkem by pak mělo být přijetí názoru o 

rovnocennosti všech těchto odlišností. 

 a) Kulturní diference  - Dějepis objasní zdroje, ze kterých vychází současná civilizace. Důraz je kladen právě na 

kulturní přínos : 

6. roč. – Nejstarší státy ( Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína ) a jejich kulturní přínos : počátky písma, základy věd, 

objevy, vynálezy, představy o  

              světě, náboženství 

              Antika ( Řecko, Řím ), počátky křesťanství  

7. roč. – Byzantský kulturní sloh a vliv na Kyjevskou Rus, Franská říše ( karolinská doba ), Arabská říše a islám 

              Naše země – období V. Moravy ( písmo, staroslověnská literatura ), počátky Českého státu ( přechod 

k latinsky psané literatuře ) 

              Románský sloh a renesance – vliv antických kulturních kořenů 

6. – 9. roč. : Obecně sledovat tento směr – do naší kultury se promítají ( nebo ji přímo určují ) cizí vlivy, naopak 

české osobnosti přinášejí přínos do světové kulturní pokladnice ( např. Komenský )  
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 b) Lidské vztahy  - Historické příklady toho, jak často docházelo ke konfliktům z důvodů kulturních, sociálních, 

náboženských i jiných odlišností, obvyklé tragické důsledky takových střetnutí a nepoučitelnost lidstva 

 c) Etnický původ  - Totéž jako v oddíle Lidské vztahy ale s důrazem na odlišnosti národnostní, v národních 

dějinách sledování česko – německé otázky ( již od středověkých kořenů ), ve světových např. indiánská a 

černošská otázka, nacistický rasismus a holocaust 

 d) Multikulturalita  

6. roč. – Různost jazyků : a) bájný výklad ( babylonská věž, zmatení jazyků ) 

                                          b) skutečnost - rozpad praindoevropského jazyka ( doba bronzová ) a vznik skupiny 

indoevropských jazyků, ukázky – 

                                              důkazy příbuznosti  

Celkově ( hlavně 9. roč. ) – dnešní multikulturalita je výsledkem dlouhého historického vývoje 

 e) Princip sociálního smíru a solidarity -  Správnost a potřebnost tohoto principu by měla být přirozeným 

vyústěním předchozích tematických okruhů. 

EV=Environmentální 

výchova 

Složitost vztahů člověka a životního prostředí má svůj dlouhý historický vývoj. Ten můžeme v dějepisu sledovat 

od počátků zasahování do přírody v pravěku až po problémy dnešní doby. Objasnění základní  tohoto 

dynamického vývoje přispěje k pochopení významu a nezbytnosti péče o životní prostředí. 

 a)Ekosystémy 

b)Základní podmínky života 

 

 c) Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Historický pohled na tuto problematiku může mít tyto uzlové body : 

6. roč. : 

Mladší doba kamenná – počátky zemědělství, stálých sídel, tj. přetváření přírody 

Nejstarší státy – produktivnější zemědělství v dobrých přírodních podmínkách, ale vyžaduje značnou regulaci 

přírody 

7. roč. : 

Středověké zemědělství, vznik měst, rozvoj řemesel, obchodu – postupně se mění charakter krajiny 

Objevení Ameriky, „vývoz“ evropské civilizace a důsledky pro indiánské obyvatele 

8., 9. ročník : 

Průmyslová revoluce, technicko – vědecká revoluce, vědecko – technická revoluce – jednota pokroku a 
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negativních důsledků, komplexnost působení, změny životního stylu 

MV=Mediální výchova 

1. Tematické okruhy 

receptivních činností: 

 

Posuzovat kriticky tok mediálních informací v současnosti je nesmírně obtížné, zvláště pro mladého člověka. Na 

historických příkladech je možno tuto problematiku ukázat asi i názorněji, protože můžeme konfrontovat např. text 

soudobých mediálních sdělení se skutečností, kterou už s odstupem objektivně hodnotíme. Produktivní činnost 

v této oblasti naopak může zvýšit efektivitu vlastní výuky dějepisu. 

a) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  - Viz oddíl fungování a vliv médií ve společnosti 

b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - Viz totéž 

c) Stavba mediálních sdělení 

d) Vnímání autora mediálních sdělení 

e) Fungování a vliv médií ve společnosti 

9. ( dle možností i 8. ) roč. – role médií v politickém životě, ovlivňování názorů lidí, propaganda, důsledky. 

Vhodné pracovat s tiskovými nebo zvukovými dokumenty, konfrontovat s historickou skutečností, 

vysvětlit rozpory. Pozornost soustředit hlavně na období totalitních režimů. 
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4. Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Dějepis pro rozvoj klíčových kompetencí žáka 

 

Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní 

.   žák poznává smysl a cíl učení, posoudí 

vlastní pokrok a určí problémy bránící učení 

.   plánuje, organizuje a řídí své učení 

.   vyhledává a třídí informace podle zadaných 

kritérií 

.   seznamuje se a používá znaky, termíny a 

symboly daného předmětu, propojuje poznatky                                       

    různých vzdělávacích oblastí  

.   žák vnímá problém, přemýšlí o něm, 

navrhne jeho řešení 

.   využívá zkušeností a znalostí pro navržení 

variant k řešení problémů 

.   osvědčené postupy aplikuje při obdobných 

situacích 

.   svá rozhodnutí je schopen obhájit, je si 

vědom zodpovědnosti za své rozhodnutí 

.   žák logicky formuluje své myšlenky, 

vyjadřuje své názory na společenské dění 

.   naslouchá názorům jiných, zapojuje se do 

diskuze 

.   využívá komunikace pro vytváření dobrých 

vztahů s ostatními 

.   dokáže pracovat s různými typy textů, 

obrazovým materiálem a jinými 

komunikačními prostředky. 

Učitel vede žáky 

.   k výstižnému, kultivovanému projevu 

.    využívání komunikačních a informačních 

prostředků pro aktivní zapojení do 

společenského dění 

.   schopnosti naslouchat a respektovat názory 

jiných 

.   v diskuzi vyjádřit svůj názor a obhajovat jej 

Učitel vede žáky.    

K využívání zkušeností své i zkušenosti 

z jiných předmětů 

.   k používání termínů, znaků a symbolů 

daného předmětu 

.   k hodnocení výsledků své práce 

Učitel vede žáky 

.   k utváření vlastních názorů na problémové 

situace na základě pochopení podstaty jevu 

.   hledání variant řešení problémů a ověřování 

správnosti postupu 

.   schopnosti argumentovat, diskutovat, ale 

také přijat jiné řešení 

 

 

Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní 

.   žák se podílí na vytvoření pravidel práce ve .   žák přijímá základní principy zákonů a .   žák využívá získaných znalostí a zkušeností 



 114 

skupině, chápe význam týmové práce 

.   respektuje přijatá pravidla a přijímá svou 

roli ve skupině 

.   uvědomuje si potřebu efektivně 

spolupracovat, respektuje různé pohledy na 

řešení prob- 

    lémů 

.   přispívá k příjemné atmosféře ve skupině, 

poskytuje pomoc potřebným, dokáže o pomoc 

    požádat 

.   usměrňuje své jednání tak, aby dosáhl 

sebeuspokojení 

společenských norem, zná svá práva i 

povinnosti 

.   toleruje názory jiných, váží si jejich 

vnitřních hodnot, odmítá fyzické a psychické 

násilí 

.   váží si našich tradic a kulturního dědictví a 

chrání je 

.   uvědomuje si význam kvalitního životního 

prostředí, zapojuje se do aktivit pomáhajících 

    je chránit 

pro přípravu na budoucí povolání 

.   chápe význam efektivní práce 

.   uvědomuje si význam ochrany zdraví i 

ochrany kulturních a společenských hodnot 

.   chápe cíl a riziko podnikání 

Učitel vede žky 

.   ke spoluúčasti při sestavování pravidel pro 

práci a k jejich respektování 

.   ke vzájemné úctě, toleranci, ochotě pomoci 

.   podporuje samostatnost žáků, posiluje jejich 

sebedůvěru a učí je sebeúctě 

Učitel vede žáky 

.   k dodržování daných pravidel a 

společenských norem 

.   ke vzájemné toleranci a úctě vůči slušným 

lidem 

.   k rozvoji kulturních a sportovních aktivit  

.   k pochopení důležitosti zdravého životního 

prostředí pro společnost 

Učitel vede žáky 

.   k dodržování pravidel bezpečnosti ve škole i 

při mimoškolních akcích 

.   napomáhá při přípravě budoucího povolání 

.   seznamuje žáky s příklady ochrany 

kulturních památek  
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5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

1. ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

1.1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných 

poznatků 

1.2 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, 

kde jsou tyto zdroje shromažďovány 

1.3 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní 

historické epochy v chronologickém sledu 

1.1 význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; 

historické prameny 

1.2 historický čas a prostor 

 

2. POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

2.1 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální 

a duchovní kulturu 

2.2 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro 

lidskou společnost 

2.3 uvede příklady archeologických kultur na našem území 

2.1 člověk a lidská společnost v pravěku 

 

 

3. NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

3.1 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem 

prvních velkých zemědělských civilizací 

3.2 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí 

světového kulturního dědictví 

3.3 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a 

uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod 

křesťanství a 

souvislost s judaismem 

3.1 nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

3.2 antické Řecko a Řím 

3.3 střední Evropa a její styky s antickým Středomořím 
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3.4 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v 

jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie 
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4. KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

Očekávané výstupy (OVO Učivo (U) 

žák 

4.1 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v 

důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států 

4.2 porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a 

islámské kulturní oblasti 

4.3 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu 

a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech 

4.4 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, 

konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke 

kacířství a jiným věroukám 

4.5 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, 

uvede příklady románské a gotické kultury 

4.1 nový etnický obraz Evropy 

4.2 utváření států ve východoevropském a západoevropském 

kulturním okruhu a jejich specifický vývoj 

4.3 islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci) 

4.4 Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v 

Evropě 

4.5 křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy 

4.6 struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev 

4.7 kultura středověké společnosti - románské a gotické umění a 

vzdělanost 

 

 

5. OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

5.1 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové 

myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto 

požadavky 

5.2 vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní 

život 

5.3 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny 

a důsledky 

5.4 objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené 

do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení 

uvnitř habsburské monarchie 

5.5 objasní příčiny vzniku třicetileté války 

5.6 na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, 

konstituční monarchie, parlamentarismus 

5.1 renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření 

Evropou 

5.2 zámořské objevy a počátky dobývání světa 

5.3 český stát a velmoci v 15. - 18. století 

5.4 barokní kultura a osvícenství 
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5.7 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 

jejich představitele a příklady významných kulturních památek 
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6. MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

6.1 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní 

změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují 

modernizaci 

společnosti 

6.2 objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a 

napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých 

společenských 

struktur v Evropě na straně druhé 

6.3 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v 

souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů 

6.4 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; 

uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích 

6.5 na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 

6.6 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 

6.1 Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na 

Evropu a svět; vznik USA 

6.2 industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka 

6.3 národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého 

českého národa 

6.4 revoluce 19. stol. jako prostředek řešení politických, sociálních a 

národnostních problémů 

6.5 politické proudy (konzervativizmus, liberalismus, 

demokratismus, socialismus), ústava, politické strany, občanská 

práva 

6.6 kulturní rozrůzněnost doby 

6.7 konflikty mezi velmocemi, kolonialismu 

 

7. MODERNÍ DOBA 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

7.1 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových 

válkách a jeho důsledky 

7.2 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 

7.3 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 

nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a 

důsledky jejich 

7.1 první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky 

7.2 nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik 

ČSR, její hospodářsko- politický vývoj, sociální a národnostní 

problémy 

7.3 mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; 

totalitní systémy -komunismus, fašismus, nacismus - důsledky pro 

ČSR a svět 
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existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 

7.4 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

7.5 zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho 

vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

7.4 druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí 

a zahraniční odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky 

války 

 

8. ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

Očekávané výstupy (OVO Učivo (U) 

žák 

8.1 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede 

příklady střetávání obou bloků 

8.2 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody 

euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce 

8.3 posoudí postavení rozvojových zemí 

8.4 prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

8.1 studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 

reprezentovaných supervelmocemi; politické, hospodářské, sociální a 

ideologické soupeření 

8.2 vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných 

příkladech srovnání s charakteristikou západních zemí) 

8.3 Československo od únorového převratu do r. 1989, vznik ČR 

8.4 rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 

8.5 problémy současnosti 

8.6 věda technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava 
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6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

1.1-1.2 

Úvod do učiva 

hmotné a písemné prameny – 

archívy, muzea, galerie, knihovny 

historický čas, dějepisné mapy 

2.1  

Pravěk 

výklad vzniku světa a člověka 

v mýtech a náboženstvích 

charakteristika paleolitu, neolitu a 

doby kovů  

významná archeologická naleziště 

v našich zemích a v Evropě 

3.1-3.3  

Starověk – nejstarší státy 

přehled států starověkého 

východu - kultura: písmo, základy 

věd, způsob života, náboženství, 

umění 

Starověké Řecko 

nejstarší období, báje a pověsti – 

Ilias a Odyssea, náboženství,  

námořní obchod a kolonizace 

městské státy – Athény, Sparta: 

války    

kultura 

Alexandr Makedonský 

Starověký Řím 

etruská kultura 

boj o ovládnutí Apeninského 

4.1-4.7  

osídlení Evropy po rozpadu 

západořímské říše, říše byzantská 

a  

francká  

Sámova říše 

šíření křesťanství 

Arabové, islám 

Normané 

Kyjevská Rus  

počátky anglického a 

francouzského království  

Velkomoravská říše 

počátky českého státu  

Svatá říše římská, Uhry, Polsko 

kultura románská, gotická  

řemeslná výroba, obchod, vznik 

měst 

křížové výpravy do Svaté země 

český stát za posledních 

Přemyslovců  

východní kočovníci – říše 

Mongolů,  turecké výboje 

stoletá válka 

český stát za Lucemburků, 

husitství  

český stát za vlády Jiřího z P. a 

Jagellonců -  pozdní gotika 

5.1-5.3 

počátky humanismu a renesance  

5.3-5.4 

občanská válka v Anglii 

habsburská monarchie po 

třicetileté válce,  Marie Terezie a 

Josef II., národní obrození  

osvícenství 

vznik USA 

kultura – baroko, klasicismus, 

romantismus, V+T, zeměpisné 

objevy 

 

6.1-6.7 

Francouzská revoluce, 

napoleonské války  

průmyslová revoluce  

revoluce 1848, Bachův 

absolutismus  

sjednocení Německa a Itálie 

občanská válka v USA 

vznik Rakousko-Uherska 

počátky socialistických teorií, 

nacionalismus, anarchismus,… 

mezinárodní vztahy, vznik bloků 

– Trojspolek, Trojdohoda,  

kultura –realismus, moderní 

umělecké směry, V+T, zeměpisné 

a archeologické objevy 

7.1-7.3 

1. sv. válka, vznik ČSR 

Poválečná Evropa  

Sv. hosp. krize  

komunismus, fašismus, nacismus  

Věda a technika, kultura, 

zeměpisné a archeologické objevy  

7.4 

Protektorát Č. a M. , 2. sv. válka 

8.1-8.6 

Povál. uspoř. světa  

Studená válka  

Kom. převrat v ČSR, 50. léta 

60. léta, Pražské jaro 1968 

ČSSR v 70. a 80. l –normalizace 

Perestrojka 

Východoevropské revoluce 

Kultura,  V+T po 2. sv. válce, 

zeměpisné a archeologické objevy  
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poloostrova a Středomoří 

republika, císařství  

křesťanství – vznik a podstata 

rozdělení, pád říše 

kultura – věda, umění, způsob 

života, náboženství, osobnosti 

 

reformace  

počátky absolutních monarchií – 

Anglie, Francie – (náboženské 

války), 

objevné cesty  

vzestup  Španělska, boj Nizozemí 

za nezávislost 

český stát v předbělohorské době,  

vznik habsburské monarchie, 

třicetiletá válka  
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5.5.2.4 - RODINNÁ VÝCHOVA  

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu  

Cílem vyučovacího předmětu je vychovávat mladého člověka ke zdravému životnímu stylu, připravovat ho na život ve své budoucí rodině a na 

plnohodnotný život v moderní demokratické společnosti.  

Rodinná výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých 

společenských vztahů a vazeb. Připravuje žáky řešit některé problémy související se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. 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. 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, 

usiluje o vytvoření a upevnění jejich osobní i občanské odpovědnosti a motivuje je k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. Část 

vzdělávacího obsahu věnovaná výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu 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. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, 

učí se předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. 

Vyučovací předmět  Rodinná výchova rozšiřuje a prohlubuje poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích 

mezi lidmi a učí žáky dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve 

prospěch zdraví. 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Rodinná výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku.  

 

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

Rv      1 1 1 1 

 

Navazuje na základy (dovednosti, vědomosti, postoje), které žáci získali v prvouce, vlastivědě a přírodovědě v 1. - 5. ročníku. Vyučuje se v 1 

hodinové týdenní dotaci. Výuka probíhá                          v kmenových třídách. 

Výuka předmětu Rodinná výchova směřuje k: 

- vnímání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty; 

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, 

příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů; 
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- 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 činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním 

úsilím atd.; 

 

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 

činností atd.; 

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci; 

- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní 

osobnosti i osobnosti druhých lidí 

- vnímání pocitu sounáležitosti s vlastní rodinou, i společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, se kterými se žáci náhodně setkají; 

- úctě k sobě, svému partnerovi, své rodině, vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným 

odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství; 

- 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 

- k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti; 

- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních 

postojů a k přiměřenému obhajování svých práv; 

 

 

 

3. Průřezová témata  

 

Předmětem prolínají všechna průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

 

I. Osobnostní a sociální výchova 

I.2. Sebepoznání a sebepojetí  

I.3.Seberegulace a sebeorganizace  

I.4. Psychohygiena  
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I.6. Poznávací schopnosti  

I.7. Mezilidské vztahy  

I.8. Komunikace  

I.9. Spolupráce a soutěživost  

I.10. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

 

II. Výchova demokratického občana 

II.2. Občan, občanská společnost a stát  

 

 

IV. Multikulturní výchova 

IV.2. Lidské vztahy  

IV.3. Etnický původ  

 

VI. Mediální výchova 

VI.1. Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení  

VI.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení ve společnosti  

VI.3. Fungování a vliv médií ve společnosti  

 

 

 

4. Klíčové kompetence 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení. 

- Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. 

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

- Podporujeme samostatnost a tvořivost. 

- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 

- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

- Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. 
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- Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 

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

- Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 

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

- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“. 

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

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

- Učíme práci s chybou. 

- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“). 

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

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

- Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 

- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

- Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 

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

- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 

- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

- Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 

- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 

- Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní nástěnky, web, prezentace apod.). 

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

- Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. 

- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 
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- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 

- Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel, umožňujeme žákům podílet se na jejich sestavování. 

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

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

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

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

- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku 

vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima 

každého člena třídního kolektivu. 

- 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) ost. členů týmu. 

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

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

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

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

- Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. 

- Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 

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

- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

- Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. 

- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. 

- Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 

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

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



 128 

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

chování žáků. 

- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

- Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OPD, policie. 

- Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s ohledem na jejich účinnost. 

- Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. 

- Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. 

- Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“. 

- Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). 

- Průběžně seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. 

- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 

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

patologickým jevům. 

- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 

- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 

 

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. 

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

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

představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. 

- Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia ( budoucího povolání). 

- Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie. 

 

 

 

5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 1. VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 



 129 

1. respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a 

pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých 

mezilidských 

vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) 

2. vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede 

příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního 

klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 

zdraví 

3. vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, 

sociálním zdravím a vztah mezi uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví; dovede posoudit různé způsoby chování lidí 

z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje 

z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

4. usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu 

zdraví 

5. vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v 

kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

6. dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 

stravovací 

návyky 

7. uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a 

jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 

chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc 

8. projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání 

a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na 

programech podpory zdraví v rámci školy a obce 

9. samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a 

sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím 

1.1 vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské 

vztahy, manželství a rodičovství 

1.2 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, 

vrstevnická skupina, obec, spolek 

2. ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

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

změny 

2.2 sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální 

zkušenost; těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní 

identity 

3. ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

3.1 výživa a zdraví - zásady zdravého stravování, vliv životních 

podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy 

3.2 tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní 

hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví, 

3.3 režim dne 

3.4 ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, 

chronickým onemocněním a úrazy - bezpečné způsoby chování 

(nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, 

hepatitidy); preventivní a lékařská péče; odpovědné chování v 

situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při 

sportu, na pracovišti, v dopravě) 

4. RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

4.1 stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, relaxační a 

regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k 

posilování duševní odolnosti 

4.2 civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče 

4.3 auto-destruktivní závislosti - zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek, patologického hráčství, práce s 

počítačem; návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná 

činnost) 

4.4 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, 
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10. optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a 

kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

11. v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli 

mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování 

12. dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se 

zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého 

člověka ; 

uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu 

se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

13. vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný 

manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené 

dovednosti 

komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

14. projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, 

osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby 

poskytne 

adekvátní první pomoc 

sexuální kriminalita - šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního 

zneužívání dětí; komunikace se službami odborné 

pomoci 

4.5 bezpečné chování - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 

pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových 

situacích 

4.6 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné 

prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech 

4.7 manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení 

sekt 

4.8 ochrana člověka za mimořádných událostí - živelní pohromy, 

terorismus 

5. HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

5.1 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - složky zdraví a jejich 

interakce 

5.2 podpora zdraví a její formy - prevence a intervence, působení na 

změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za 

zdraví 

5.3 podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví 

6. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

6.1 sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah k druhým 

lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

6.2 seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení 

sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových 

situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků 

k jejich dosažení 

6.3 psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení a zvládání 

stresu, hledání pomoci při problémech 

6.4 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe 

sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování 

podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 

efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích 
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6.5 morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů a 

rozhodovacích dovedností; dovednosti pro řešení problémů v 

mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování 

 

Rozdělení učiva do tříd: 

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

1.1 vztahy ve dvojici - 

kamarádství, přátelství 

1.2 vztahy a pravidla soužití v 

prostředí komunity - rodina, 

škola, vrstevnická skupina 

 

 

 

 

 

 1.1 vztahy ve dvojici - 

kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy 

 

1.2 vztahy a pravidla soužití v 

prostředí komunity - rodina, 

škola, vrstevnická skupina, obec, 

spolek 

 

1.1 vztahy ve dvojici - 

kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy, manželství a 

rodičovství 

1.2 vztahy a pravidla soužití v 

prostředí komunity - rodina, 

škola, vrstevnická skupina, obec, 

spolek 

 

1.1 vztahy ve dvojici - 

kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy, manželství a 

rodičovství 

1.2 vztahy a pravidla soužití v 

prostředí komunity - rodina 

2.1 dětství, puberta, dospívání - 

tělesné, duševní a společenské 

změny 

2.1 dětství, puberta, dospívání - 

tělesné, duševní a společenské 

změny 

 

2.1 dětství, puberta, dospívání - 

tělesné, duševní a společenské 

změny 

2.2 sexuální dospívání a 

reprodukční zdraví - předčasná 

sexuální zkušenost; těhotenství a 

rodičovství mladistvých 

2.1 dětství, puberta, dospívání - 

tělesné, duševní a společenské 

změny 

2.2 sexuální dospívání a 

reprodukční zdraví - předčasná 

sexuální zkušenost; těhotenství a 

rodičovství mladistvých; poruchy 

pohlavní identity 

3.1 výživa a zdraví - zásady 

zdravého stravování, vliv 

životních podmínek a způsobu 

stravování na zdraví; poruchy 

příjmu potravy 

 

3.3 režim dne 

 

3.2 tělesná a duševní hygiena - 

zásady osobní, intimní a duševní 

hygieny, otužování, význam 

pohybu pro zdraví, 

3.3 režim dne 

 

 

3.1 výživa a zdraví - zásady 

zdravého stravování, vliv 

životních podmínek a způsobu 

stravování na zdraví; poruchy 

příjmu potravy 

3.2 tělesná a duševní hygiena - 

zásady osobní, intimní a duševní 

hygieny, otužování, význam 

3.1 výživa a zdraví - zásady 

zdravého stravování, vliv 

životních podmínek a způsobu 

stravování na zdraví; poruchy 

příjmu potravy 

3.2 tělesná a duševní hygiena - 

zásady osobní, intimní a duševní 

hygieny, otužování, význam 
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pohybu pro zdraví, 

3.3 režim dne 

 

pohybu pro zdraví, 

3.3 režim dne 

 

4.1 stres a jeho vztah ke zdraví - 

kompenzační, relaxační a 

regenerační techniky k 

překonávání únavy, stresových 

reakcí a k posilování duševní 

odolnosti 

 

4.3 auto-destruktivní závislosti - 

zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek, 

patologického hráčství, práce s 

počítačem; návykové látky 

(bezpečnost v dopravě, trestná 

činnost)  

 

4.4 skryté formy a stupně 

individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální kriminalita 

- šikana a jiné projevy násilí; 

formy sexuálního zneužívání dětí; 

komunikace se službami odborné 

pomoci 

 

 

4.8 ochrana člověka za 

mimořádných událostí - živelní 

pohromy, terorismus 

 

4.1 stres a jeho vztah ke zdraví - 

kompenzační, relaxační a 

regenerační techniky k 

překonávání únavy, stresových 

reakcí a k posilování duševní 

odolnosti 

 

4.3 auto-destruktivní závislosti - 

zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek, 

patologického hráčství, práce s 

počítačem; návykové látky 

(bezpečnost v dopravě, trestná 

činnost)  

 

4.4 skryté formy a stupně 

individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální kriminalita 

- šikana a jiné projevy násilí; 

formy sexuálního zneužívání dětí; 

komunikace se službami odborné 

pomoci 

 

 

4.8 ochrana člověka za 

mimořádných událostí - živelní 

pohromy, terorismus 

 

4.1 stres a jeho vztah ke zdraví - 

kompenzační, relaxační a 

regenerační techniky k 

překonávání únavy, stresových 

reakcí a k posilování duševní 

odolnosti 

 

4.3 auto-destruktivní závislosti - 

zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek, 

patologického hráčství, práce s 

počítačem; návykové látky   

 

4.4 skryté formy a stupně 

individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální kriminalita 

- šikana a jiné projevy násilí; 

formy sexuálního zneužívání dětí; 

komunikace se službami odborné 

pomoci 

 

 

 

 

4.7 manipulativní reklama a 

informace - reklamní vlivy, 

působení sekt 

 

 

4.1 stres a jeho vztah ke zdraví - 

kompenzační, relaxační a 

regenerační techniky k 

překonávání únavy, stresových 

reakcí a k posilování duševní 

odolnosti 

4.2 civilizační choroby - 

zdravotní rizika, preventivní a 

lékařská péče 

4.3 auto-destruktivní závislosti - 

zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek, 

patologického hráčství, práce s 

počítačem; návykové látky 

(bezpečnost v dopravě, trestná 

činnost)  

C; komunikace se službami 

odborné 

pomoci 

4.5 bezpečné chování - 

komunikace s vrstevníky a 

neznámými lidmi, pohyb v 

rizikovém prostředí, přítomnost v 

konfliktních a krizových situacích 

4.6 dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví - 

bezpečné prostředí ve škole, 

ochrana zdraví při různých 

činnostech 
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4.8 ochrana člověka za 

mimořádných událostí - živelní 

pohromy, terorismus 

 

4.7 manipulativní reklama a 

informace - reklamní vlivy, 

působení sekt 

4.8 ochrana člověka za 

mimořádných událostí - živelní 

pohromy, terorismus 

 

5.1 celostní pojetí člověka ve 

zdraví a nemoci - složky zdraví a 

jejich interakce 

5.2 podpora zdraví a její formy 

– prevence, odpovědnost jedince 

za zdraví 

 

5.2 podpora zdraví a její formy 

- prevence a intervence, působení 

na změnu kvality prostředí a 

chování jedince, odpovědnost 

jedince za zdraví 

 

5.2 podpora zdraví a její formy 

- prevence a intervence, působení 

na změnu kvality prostředí a 

chování jedince, odpovědnost 

jedince za zdraví 

5.3 podpora zdraví v komunitě - 

programy podpory zdraví 

 

5.2 podpora zdraví a její formy - 

prevence a intervence, působení 

na změnu kvality prostředí a 

chování jedince, odpovědnost 

jedince za zdraví 

5.3 podpora zdraví v komunitě - 

programy podpory zdraví 

 

6.1 sebepoznání a sebepojetí - 

vztah k sobě samému, vztah k 

druhým lidem 

6.2 seberegulace a 

sebeorganizace činností a 

chování - cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání   

6.3 psychohygiena - sociální 

dovednosti pro předcházení a 

zvládání stresu, hledání pomoci 

při problémech 

 

6.1 sebepoznání a sebepojetí - 

vztah k sobě samému, vztah k 

druhým lidem 

6.2 seberegulace a 

sebeorganizace činností a 

chování - cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a 

zvládání problémových situací 

6.3 psychohygiena - sociální 

dovednosti pro předcházení a 

zvládání stresu, hledání pomoci 

při problémech 

 

6.1 sebepoznání a sebepojetí - 

vztah k sobě samému, vztah k 

druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí 

6.2 seberegulace a 

sebeorganizace činností a 

chování - cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a 

zvládání problémových situací; 

stanovení osobních cílů a 

postupných kroků 

k jejich dosažení 

6.3 psychohygiena - sociální 

dovednosti pro předcházení a 

zvládání stresu, hledání pomoci 

při problémech 

 

6.1 sebepoznání a sebepojetí - 

vztah k sobě samému, vztah k 

druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí 

6.2 seberegulace a 

sebeorganizace činností a 

chování - cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a 

zvládání problémových situací; 

stanovení osobních cílů a 

postupných kroků 

k jejich dosažení 

6.3 psychohygiena - sociální 

dovednosti pro předcházení a 

zvládání stresu, hledání pomoci 

při problémech 
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5.5.2.5 - Občanská výchova  

 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět přináší žákovi nové informace a poučení o společnosti, vede žáka k dovednosti zamýšlet se, hledat a uvědomovat si životní 

realitu i vzdálenější důsledky různých životních situací.  Seznamuje žáka se vztahy v širších společenstvích, s hospodářským životem, činností 

důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivce do občanského života.  

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Občanská výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se v jednohodinové týdenní dotaci. 

 

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

Ov      1 1 1 1 

 

Výuka je z části vedena frontálně, ale velký prostor je dán skupinovým pracím nebo diskusím, které jsou pro tento předmět a jeho náplň 

nezbytné. Podporována je také práce s různými doplňujícími materiály včetně internetu. Součástí výuky jsou také exkurze, ať už za účelem 

poznávání místa svého bydliště, jeho okolí, nebo naší vlasti, nebo jako návštěvy úřadů či institucí důležitých pro budoucí život žáků.   

 

3. Průřezová témata 

 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

jedním z kritérií hodnocení je dovednost vyhledávat a zpracovávat údaje, fakta a informace – platí v 6. – 9. ročníku 
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Sebepoznání a sebepojetí   využívání sociálně-psychologických her, dramatického vyučování, skupinové práce k poznání svých schopností, 

silných a slabých stránek své osobnosti 

Seberegulace a 

sebeorganizace  

umět pochopit změny a vývoj vlastní osobnosti – učivo: Co je už za mnou – Kde právě jsem – Kam jdu 

systém hodnocení v Ov 

Psychohygiena seznámení s relaxační technikou k překonávání stresu a psychické únavy 

b) Sociální rozvoj  

Poznávání lidí 6.ročník – lidská setkání (příbuzenské vztahy, chování k cizím lidem, společenská pravidla) 

7. ročník – kamarádství, přátelství, partnerství, láska 

8. ročník – lidská solidarita, pomoc člověku v nouzi 

9. ročník – člověk mezi lidmi 

Mezilidské vztahy  dovednost vcítit se podle možností do role lidí různých sociálních skupin – empatie 

základní asertivní práva a povinnosti 

Komunikace  způsob komunikace přispívá k úspěchu či neúspěchu v každodenním životě 

základní pravidla diskuse 

c) Morální rozvoj  

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti  

na základě získaných poznatků správně se rozhodovat při výběru dalšího vzdělávání a budoucího povolání 

znát možnosti jak řešit problémy 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika  

stanovit si žebříček hodnot a sledovat vývoj svých postojů od 6. – 9. ročníku 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

 

Občan, občanská 

společnost a stát  

6. ročník – nutnost existence řádu – žákovská samospráva, žákovská ústava - městská správa – státní správa 

7. ročník – státní moc, státní orgány a instituce 

8. ročník - Ústava ČR, lidská práva 

9. ročník – právní ochrana občanů 

Formy participace občanů v formou třídní i školní žákovské samosprávy se podílet na chodu třídy a školy 
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politickém životě prostřednictvím školního časopisu a Rádia školák získávat informace o životě školy 

využití schránky důvěry 

8. – 9. ročník – na volbě žákovské samosprávy využít dovedností, uplatnění volebního práva 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování  

 demokracie je způsob, jak společně žít a pracovat 

10. spolupodílet se na tvorbě školního Desatera 

11. 8. ročník – vypracování Listiny základních zásad pro zlepšení atmosféry ve třídě 

12. možnost vyjadřovat se k vlastnímu hodnocení i k hodnocení druhých 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá -  

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

uvedená témata prolínají učebním plánem 6. – 9. ročníku 

- 7. ročník – skupinová práce: zpracování informací o některé členské zemi EU 

13. 9. ročník: globální problémy světa, podíl ČR na životě EU 

 

 projekt: Cestujeme Evropou 

4. Multikulturní výchova Kulturní diference  

 snaha o vzájemné poznání pomáhá překonat strach z neznámého, pochopit ostatní a přijmout je jako sobě 

rovné, tomu odpovídají v každém ročníku okruhy výuky – Kultura a Mezinárodní vztahy 

 6. ročník – pojem kultura, obsah a význam 

14. 7.ročník – kulturní tradice a hodnoty 

rozmanitost kultur („Jiný kraj, jiný mravů“) 

 8. ročník – masová kultura, vliv masmédií na vytváření životního stylu 

mezinárodní spolupráce v oblasti kultury 

 9. ročník – kultura a globální svět, Kolik jazyků znáš? 

5. Environmentální 

výchova 

 

 všichni jsme součástí přírody a je v našem zájmu ji chránit 

Základní podmínky života  projekt Kouření a já 
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Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

žákovská samospráva: úklid kolem školy 

třídění odpadu na škole 

Vztah člověka k prostředí  třídní samospráva: - péče o estetický vzhled třídy, dodržování osobní hygieny 

6. – 9. ročník- využití besed OS Salinger 

6. Mediální výchova  výběr a zpracování údajů a informací zaměřit na aktuální události 

15. důraz na formu podání a schopnost diskuse 

16. klady a zápory hromadných sdělovacích prostředků 

 

7. ročník – návrh územního využití volných ploch ve městě ke zlepšení života obyvatel 

        plakát – prezentace jedné ze zemí EU 

8. – 9. ročník – článek do školního časopisu 

9. ročník – plakát nebo pozvánka na školní vernisáž 

 

 

 

4. Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost. 

- Podporujeme samostatnost a tvořivost. 

- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

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

- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

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

- Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 

- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
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- Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. 

- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. 

- Učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky.  

- Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- Omezujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku. 

- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

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

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

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. 

- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. 

 

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. 

- Motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia ( budoucího povolání). 

- Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění. 

 

5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

 

1. ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

1.1 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich 

používání 

Učivo (U) 

1.1 naše škola - život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a 

činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy; klad 

vzdělání pro život 

1.2 naše obec, region, kraj - důležité instituce, zajímavá a památná 
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1.2 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

1.3 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti 

němu vystupuje 

1.4 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, 

které ho zajímají 

1.5 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k 

působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

1.6 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi 

lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat 

lidem v nouzi a v situacích ohrožení 

1.7 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých 

životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi 

řeší 

nenásilným způsobem 

1.8 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 

zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, 

zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

1.9 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 

projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům 

lidské nesnášenlivosti 

1.10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení 

konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v 

obci 

místa, významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních památek, 

přírodních objektů a majetku 

1.3 naše vlast - pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, 

co nás proslavilo, významné osobnosti; státní symboly, státní svátky 

1.4 kulturní život - rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, 

kulturní tradice; kulturní instituce; masová kultura, prostředky masové 

komunikace, masmédia 

1.5 lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a 

nerovnost, rovné postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem 

v nouzi, potřební lidé ve společnosti 

1.6 vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy, mezilidská 

komunikace; konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské 

nesnášenlivosti 

1.7 zásady lidského soužití - morálka a mravnost, svoboda a vzájemná 

závislost, pravidla chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce 

lidí 

2. ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

2.1 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní 

osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 

s druhými lidmi i kvalitu života 

2.2 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i 

společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a 

překonávání překážek 

Učivo (U) 

2.1 podobnost a odlišnost lidí - projevy chování, rozdíly v prožívání, 

myšlení a jednání; osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, 

charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál 

2.2 vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání, poznávání a posuzování 

skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot, 

sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých lidí 

2.3 osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace 

na životní změny, sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a 
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2.3 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i 

u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 

jednání 

2.4 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 

vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a 

pěstovat zdravou sebedůvěru 

osobní kázně při seberozvoji 

3. STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

3.1 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich 

příklady 

3.2 objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a 

jejich znalost uplatňuje ve svém jednání 

3.3 dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby 

zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se 

rizikům v hospodaření s penězi 

3.4 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí 

3.5 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 

3.6 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede 

příklady jejich součinnosti 

3.7 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu 

fungování trhu 

Učivo (U) 

3.1 majetek, vlastnictví - formy vlastnictví; hmotné a duševní 

vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s penězi, majetkem a různými 

formami vlastnictví 

3.2 peníze - funkce a podoby peněz, formy placení; rozpočet rodiny, 

státu; význam daní 

3.3 výroba, obchod, služby - jejich funkce a návaznost 

3.4 principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka, trh; podstata 

fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání 

4. STÁT A PRÁVO 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

4.1 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná 

jejich znaky 

4.2 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i 

jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se 

podílejí na správě obcí, krajů a státu 

Učivo (U) 

4.1 právní základy státu - znaky státu, typy a formy státu; státní 

občanství ČR; Ústava ČR; složky státní moci, jejich orgány a instituce 

4.2 státní správa a samospráva - orgány a instituce státní správy a 

samosprávy, jejich úkoly 

4.3 principy demokracie - znaky demokratického způsobu 

rozhodování a řízení státu; politický pluralismus, sociální dialog a 

jejich význam; význam a formy voleb do zastupitelstev 
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4.3 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro 

každodenní život občanů 

4.4 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a 

uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní 

život občanů 

4.5 přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné 

zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

4.6 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, 

pracovní poměr, manželství 

4.7 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede 

příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – 

osobní přeprava, koupě věci 

4.8 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje 

si rizika jejich porušování 

4.9 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, 

uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných 

činů 

4.10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 

uvede jejich příklady 

4.4 lidská práva - základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; 

úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech; poškozování lidských 

práv, šikana, diskriminace 

4.5 právní řád České republiky - význam a funkce právního řádu, 

orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma, předpis, 

publikování právních předpisů 

4.6 protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního jednání, 

trestní postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, 

porušování práv k duševnímu vlastnictví 

4.7 právo v každodenním životě - význam právních vztahů; důležité 

právní vztahy a závazky z nich vyplývající; styk s úřady 

5. MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

5.1 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, 

uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů 

jejich uplatňování 

5.2 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, 

k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a 

popíše výhody spolupráce mezi státy 

5.3 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich 

klady a zápory 

5.4 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj 

osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život 

Učivo (U) 

5.1 evropská integrace - podstata, význam, výhody; Evropská unie a 

ČR 

5.2 mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická a bezpečnostní 

spolupráce mezi státy, její výhody; významné mezinárodní organizace 

(RE, NATO, OSN aj.) 

5.3 globalizace - projevy, klady a zápory; významné globální problém 
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lidstva 

5.5 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede 

příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na 

lokální úrovni - v obci, regionu 

5.6 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj 

ke způsobům jeho potírání 
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6. třída 

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Člověk ve společnosti 

Člověk jako jedinec 

 

Člověk ve společnosti  

Stát a hospodářství 

Člověk ve společnosti  

Člověk jako jedinec 

Stát a právo 

 

Stát a hospodářství 

Stát a právo 

Mezinárodní vztahy, globální 

svět 
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1.1. - Naše škola 

- práva a povinnosti žáků a rodičů 

- vnitřní normy školy 

1.2.-1.6. - Obec, region, země 

- moje obec 

- radnice a obecní zastupitelstvo 

- památná místa a významné 

osobnosti bydliště 

- Praha 

- významná místa naší země 

- národnostní menšiny 

1.7. - Člověk a morálka 

- mravnost 

- morálka 

- mravní hodnoty 

- mravní odpovědnost 

- sebevýchova, sebekontrola 

1.3, 1.4 - Národ, vlast 

- národ 

- naše vlast 

- naši slavní předkové 

- pověsti o počátcích českého 

národa 

- státní symboly ČR 

1.2., 1.3. - Přírodní bohatství a 

jeho ochrana 

- poznej svou krajinu 

- chraň svoji krajinu 

- významné globální ekologické 

problémy 

1.2. – 1.4. - Kultura a její 

rozvíjení 

- kultura a umění 

- umělecké slohy a moderní 

umění 

- kulturní dědictví 

- kulturní instituce 

1.7. - Člověk a předpoklady 

k soužití 

- člověk a řád 

- lidská práva v zrcadle dějin 

- problémy v oblasti lidských práv 

- egoismus a intolerance 

 

2.1.-2.3. - Rok v jeho proměnách 

a slavnostech 

- cyklus dne, týdne, měsíce a roku 

- denní rytmus 

- volný čas 

2.2., 2.3. - Sebeřízení a řízení 

času 

- plánování 

- zloději času 

- efektivní využívání času 

- pomůcky umožňující zachovat si 

přehled 

 2.3. - Člověk a předpoklady 

zapojení do lidské spolupráce 

- zaměstnání a povolání 

- Zákoník práce 

2.1. – 2.3. - Smysl společenství 

- spolupráce lidí a její podmínky 

- mýtus a náboženství 

- citový život člověka 
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 3.1., 3.2. - Majetek a vlastnictví 

- majetek 

- vlastnictví 

- peníze 

- rozpočet 

 3.1. – 3.4. - Občan v právních a 

ekonomických vztazích 

- dělba práce 

- lidské potřeby a druhy statků 

- tržní hospodářství  

- peníze a hodnota 

- podnikání 

- výroba 

- odvětví a sektory národního 

hospodářství 

- zisk, investice, výrobní náklady 

- státní rozpočet a daně 

- pracovní právo – práva a 

povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele, bezpečnost práce, 

mzda, pracovní podmínky a nárok 

na dovolenou 

- Úřad práce 

  4.1. – 4.7. - Stát a právo 

- vznik státu a státních norem 

- historické typy států 

- volby 

- státní moc  

- práva a povinnosti občanů 

- právo a morálka 

4.2., 4.3., 4.7. - Sociální vztahy 

- sociální vztahy 

- životní úroveň 

- sociální péče a sociální politika 

státu 

- druhy sociálních příspěvků 

4.1. – 4.7. - Občanská společnost, 

sdružování občanů, obec, stát 

- sdružování občanů, stát a ústava 

- svoboda sdružování, občanství, 

samospráva a protispolečenské 

jevy 

- formování naší státnosti do 
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vzniku Československé republiky 

- vznik Československé republiky 

a vývoj v letech 1918 - 1989 

- Listina základních práv a svobod 

- Ústava ČR 

4.3., 4.4., 4.6., 4.7. - Výchova 

k demokracii 

- sedmá velmoc 

- péče o demokracii 

- nezávislý tisk 

- veřejné mínění 

- trestné činy hrubě narušující 

občanské soužití 

- manipulace s lidmi a jejich 

(skryté) využívání 

- nebezpečné náboženské 

společnosti, hnutí a sekty 

   5.1. – 5.3. - Svět a Evropa 

- mezinárodní spolupráce – 

ekonomická, politická a 

bezpečnostní spolupráce mezi 

státy 

- významné mezinárodní 

organizace (OSN, NATO, 

UNESCO, UNICEF, WHO, EU, 

OBSE, OECD, MMF, RE) 

- evropská integrace 

- Evropská unie a ČR 

- globalizace 

- mezinárodní terorismus 

5.3. - Život člověka na planetě 
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Zemi 

- globální problémy světa 

- odpovědnost člověka za osud 

Země 
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5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

5.6.1. - FYZIKA 

 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Laboratorní cvičení z chemie), 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 dovedností 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, v 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; 

- získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce při provádění fyzikálních pozorování, měření a experimentů. 

 

2. Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně a v 7., 8., 9.ročníku dvě hodiny týdně. 

 

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

F      2 2 2 1 

 

3. Průřezová témata 

 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 
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a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

6. – 9. roč. : Provází každou hodinu a to jak výkladovou, tak hodinu laboratorních prací, stejně tak při tvorbě 

referátů . 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

6. – 9. roč.: Při konání jakékoliv samostatné práce –samostatné řešení fyzikálních problémů, řešení laboratorních 

prací, domácích úkolů a úspěšnost při této práci. Srovnání se spolužáky v jednotných prověrkách. Úspěšnost ve 

fyzikální olympiádě a to jak v kole školním, tak v okresním a v deváté třídě i krajském.   

Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

6. – 9. roč.:  Dodržování školního řádu i řádu učebny fyziky. Péče o svěřené pomůcky.  

                     Dobrovolné domácí úkoly, dobrovolná účast ve fyzikální olympiádě.  

                    Rozvržení práce při prověrkách i laboratorních pracích.  

Psychohygiena 

 

6 – 9. roč.    Střídání různých forem práce. 

Kreativita 

 

6. -  9. roč.  Nácvik schopnosti zvolit vhodné metody a vhodný postup pro řešení zadaného fyzikálního problému. 

V případě                                             nevhodného postupu či neúspěchu umět vhodně zvolit jinou , opravnou 

metodu. Umět se vyrovnat s neúspěchem a nastálý problém řešit.  

b) Sociální rozvoj  

Poznávání lidí 

 

6. – 9. roč.  Spolupráce při laboratorních pracích 

Mezilidské vztahy 

 

6. – 9. roč.: Vzájemná pomoc při společném řešení fyzikálních problémů a laboratorních úloh. 

Komunikace 

 

6. – 9. roč: Schopnost diskuze o jednotlivých fyzikálních jevech, referáty, přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě 

v řešení složitějšího fyzikálního problému. 

Kooperace a kompetice 

 

6. – 9. roč.: práce ve skupinách hlavně při laboratorních pracích, při frontálních pokusech po dvojicích až 

čtveřicích.  

c) Morální rozvoj  

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

6. – 9. roč.:  Laboratorní úlohy, řešení fyzikálních problémů, dodržování logiky postupu, kdy jeden krok nelze 

předřadit druhému.   
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Hodnoty , postoje praktická 

etika:  

6. – 9- roč. Naučit se neničit zařízení učebny fyziky a pečovat o ní a svěřené učební pomůcky určené k pokusům, 

normální je nerozkrádat nepoškozovat svěřené pomůcky.    

2. Výchova 

demokratického občana 

 

Občan, občanská 

společnost a stát 

6.- 9. roč. El. proud – pravidla pro bezpečné zacházení s ním doma, ve škole, ve společnosti.   

7. roč. Rychlost - dodržování pravidel silničního provozu , bezpečnost silničního provozu  

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

6. – 9. roč. Řešení problémů – každý má právo říct svůj názor a přesvědčit o své pravdě ostatní. Nakonec se 

menšina přizpůsobí většině 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

 

Evropa a svět nás zajímá 6. – 9. roč. Technické vynálezy, sledování letů do vesmíru a jeho výzkum 

9. roč. Jaderná energie – sledování výzkumu ve světě a postoj ostatních států k jaderným programům  

Objevujeme Evropu a svět 6. – 9. roč. Významné vynálezy, slavní učenci 

6. roč. Světové strany, kompas , buzola 

7. roč. Počasí v Evropě 

6. – 9. roč Různé způsoby dopravních prostředků – mezinárodní doprava , kosmická doprava. 

Jsme Evropané 6. – 9. roč. Mezinárodní jednotky SI , normy pro značky v elektrických obvodech. 

7. roč  Síla , tření , tlak – různé druhy sportů a vliv těchto veličin na ně i na Olympijských hrách a světových 

soutěžích.  

8. roč. Přeměna enrgie polohové a pohybové – různé druhy sportů a vliv těchto veličin na ně i na Olympijských 

hrách a        světových soutěžích.  

  

4. Multikulturní výchova  

5. Environmentální 

výchova 
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Ekosystémy 

 

7. – 9. roč. Atmosféra , ozónová díra  

8. roč. Teplo , tepelné zdroje, výhřevnost paliv, sluneční energie, solární panely 

9. roč Výroba a přenos elektrické energie 

9. roč Fotodiody jako sluneční články , sluneční kolektory 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

9. roč. Jaderný odpad 

7. – 9. roč Freóny  jako původce narušování obalu Země 

8. roč  Škodlivost nadměrného hluku a jeho vliv na lidský organismus 

7. a 9. roč Škodlivé optické jevy a ochrana zraku před nimi 

9. roč nebezpečné záření  a ochrana před ním nejen ve vojenství , ale i zdravotnictví ( rentgen apod). Využití 

některých druhů záření při diagnostice a léčení některých nemocí  

9. roč. Užití radionuklidů k defektoskopii a určování stáří organických látek 

 

 

6. – 9. roč Vliv gravitační síly na život, Atmosféra 

Vztah člověka k prostředí 

 

7 – 9. roč. Likvidace popílku unikajícího z velkých komínů, likvidace jaderného odpadu, ochrana před hlukem . 

9. roč.  Druhy záření a ochrana před nimi 

6. Mediální výchova  

Fungování a vliv médií ve 

společnosti  

6. – 9. roč. Sledování nejnovějších  objevů 

9. roč Princip rádiových i televizních vln, satelitů, televizní obrazovky,  radaru, mobilních telefonů, systému GPS 

 

 

4 Klíčové kompetence 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Učitel vede žáky: 

• k vyhledávání, třídění a propojování informací 

• k používání odborné terminologie 

• k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

• k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

• k plánování úkolů a postupů 

• zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami 
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• pracuje pozitivně s chybami 

• zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

• žáky motivuje k prozkoumávání názorů a pohledů, lišících se od jejich vlastních 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

• učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské 

  práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, 

  vyhodnocení získaných dat 

• k vytváření vlastních názorů na problémové situace  na základě pochopení podstaty jevu 

• k hledání různých způsobů řešení problému 

• k ověřování správnosti postupu při řešení problému 

• ke schopnosti o problému diskutovat, argumentovat a popř. přijímat i jiná řešení 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

• práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, 

  na diskusi 

• učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

• k výstižnému a kultivovanému projevu 

• ke schopnosti naslouchat a respektovat názory druhých  

• ke schopnosti vyjádřit svůj názor a obhajovat jej 

• ke schopnosti vytvářet plnohodnotné vztahy a spolupracovat s ostatními lidmi 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

• využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení 

  problémů 

• učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

• učitel vede žáky k ochotě pomoci 

• k vzájemné úctě, toleranci a ochotě pomoci 

• ke spoluúčasti při sestavování pravidel pro práci a k jejich respektování 

• podporuje samostatnost žáků, posiluje jejich sebedůvěru a učí je sebeúctě 

• vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu 

 



 154 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

• učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické neryje, k posuzování efektivity 

  jednotlivých energetických zdrojů 

• učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 

  /např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb/ 

• k dodržování daných norem a pravidel 

• k vzájemné toleranci a úctě  

• k hlubšímu poznání kulturních tradic národa 

• k pochopení významu zdravého životního prostředí pro společnost 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

• učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními 

  přístroji a zařízeními 

• k dodržování pravidel bezpečnosti při práci v učebně a při mimoškolních akcích 

• napomáhá žákům při přípravě na budoucí povolání racionálně poznávat své schopnosti  

• k osvojování a rozvíjení technické gramotnosti 

 

5. Očekávané výstupy a učení, rozdělení učiva do jednotlivých ročníků 

 

1. LÁTKY A TĚLESA 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

1.1 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny 

charakterizující látky a tělesa 

1.2 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek 

neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

1.3 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho 

teploty 

1.4 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a 

objemem při řešení praktických problémů 

1.1 měřené veličiny - délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas 

1.2 skupenství látek - souvislost skupenství látek s jejich částicovou 

stavbou; difúze 

 

2. POHYB TĚLES, SÍLY 
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Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

2.1 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému 

tělesu 

2.2 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi 

rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 

2.3 změří velikost působící síly 

2.4 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na 

těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 

2.5 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn 

pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých 

situacích 

2.6 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických 

problémů 

2.1 pohyby těles - pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb 

přímočarý a křivočarý 

2.2 gravitační pole a gravitační síla - přímá úměrnost mezi gravitační 

silou a hmotností tělesa 

2.3 tlaková síla a tlak - vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem 

plochy, na niž síla působí 

2.4 třecí síla - smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi 

2.5 výslednice dvou sil stejných a opačných směrů 

2.6 Newtonovy zákony - první, druhý (kvalitativně), třetí 

2.7 rovnováha na páce a pevné kladce 

 

3. MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

3.1 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro 

řešení konkrétních praktických problémů 

3.2 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině 

chování tělesa v ní 

3.1 Pascalův zákon - hydraulická zařízení 

3.2 hydrostatický a atmosférický tlak - souvislost mezi 

hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny; souvislost 

atmosférického tlaku s některými procesy 

v atmosféře 

3.3 Archimédův zákon - vztlaková síla; potápění, vznášení se a 

plování těles v klidných tekutinách 

 

4. ENERGIE 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

4.1 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí 

změnu energie tělesa 

4.2 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a 

časem 

4.1 formy energie - pohybová a polohová energie; vnitřní energie; 

elektrická energie a výkon; výroba a přenos elektrické energie; jaderná 

energie, štěpná reakce, jaderný 

reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním zářením 

4.2 přeměny skupenství - tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; 
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4.3 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem 

energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh 

4.4 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

4.5 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

vypařování a kapalnění; hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu 

varu kapaliny 

4.3 obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

 

5. ZVUKOVÉ DĚJE 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

5.1 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje 

příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 

5.2 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní 

prostředí 

5.1 vlastnosti zvuku - látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření 

zvuku, rychlost šíření zvuku v různých prostředích; odraz zvuku na 

překážce, ozvěna; pohlcování 

zvuku; výška zvukového tónu 

 

6. ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

6.1 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje 

správně schéma reálného obvodu 

6.2 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud 

a napětí 

6.3 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich 

vlastností 

6.4 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických 

problémů 

6.5 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na 

magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí 

cívky na vznik inkovaného napětí v ní 

6.6 zapojí správně polovodičovou diodu 

6.7 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém 

optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh 

6.8 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, 

6.1 elektrický obvod - zdroj napětí, spotřebič, spínač 

6.2 elektrické a magnetické pole - elektrická a magnetická síla; 

elektrický náboj; tepelné účinky elektrického proudu; elektrický odpor; 

stejnosměrný elektromotor; 

transformátor; bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 

zařízeními 

6.3 vlastnosti světla - zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v 

různých prostředích; stín, zatmění Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem 

na rovinném, dutém a vypuklém 

zrcadle (kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou 

(kvalitativně); rozklad bílého světla hranolem 
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zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této 

skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami 

 

7. VESMÍR 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

7.1 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách 

pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet 

7.2 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

7.1 sluneční soustava - její hlavní složky; měsíční fáze 

7.2 hvězdy - jejich složení 
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6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

1.1.-měřené veličiny - délka, 

objem, hmotnost, teplota a její 

změna, čas 

1.2.- skupenství látek 

souvislost skupenství látek s 

jejich částicovou stavbou; 

difúze 

1.1.- měřené veličiny - délka, objem, 

hmotnost, hustota 
  

2.2.- gravitační pole a 

gravitační síla - přímá 

úměrnost mezi gravitační 

silou a hmotností tělesa 

2.1.- pohyby těles - pohyb 

rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb 

přímočarý a křivočarý 

2.2.- gravitační pole a gravitační 

síla - přímá úměrnost mezi gravitační 

silou a hmotností tělesa 

2.3.- tlaková síla a tlak - vztah mezi 

tlakovou silou, tlakem a obsahem 

plochy, na niž síla působí 

2.4.- třecí síla - smykové tření, 

ovlivňování velikosti třecí síly v praxi 

2.5.- výslednice dvou sil stejných a 

opačných směrů 

2.6.- Newtonovy zákony - první, 

druhý (kvalitativně), třetí 

2.7.- rovnováha na páce a pevné 

kladce 

  

 3.1.- Pascalův zákon - hydraulická 

zařízení 

3.2.- hydrostatický a atmosférický 

tlak - souvislost mezi hydrostatickým 

tlakem, hloubkou a hustotou 

kapaliny; souvislost atmosférického 
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tlaku s některými procesy 

v atmosféře 

3.3.- Archimédův zákon - vztlaková 

síla; potápění, vznášení se a plování 

těles v klidných tekutinách 

  4.1.- formy energie - práce a 

výkon, pohybová a polohová 

energie; vnitřní energie; elektrická 

energie, energie záření, zákon o 

zachování energie, šíření tepla 

vedením, prouděním a zářením 

4.2.- přeměny skupenství - tání a 

tuhnutí, skupenské teplo tání; 

vypařování a kapalnění; hlavní 

faktory ovlivňující vypařování a 

teplotu varu kapaliny 

4.1.- formy energie - ; výroba a přenos 

elektrické energie; jaderná energie, štěpná 

reakce, jaderný 

reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí 

před radioaktivním zářením 

4.3.- obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie 

5,1.- vlastnosti zvuku – vznik 

zvuku, úvod do tématu 
  5.1.- vlastnosti zvuku - látkové prostředí 

jako podmínka vzniku šíření zvuku, 

rychlost šíření zvuku v různých 

prostředích; odraz zvuku na překážce, 

ozvěna; pohlcování 

zvuku; výška zvukového tónu 

6.1.- elektrický obvod - zdroj 

napětí, spotřebič, spínač 

6.2.- elektrické a magnetické 

pole - elektrická a magnetická 

síla; elektrický náboj; 

bezpečné chování při práci s 

elektrickými přístroji a 

zařízeními 

6.3.-vlastnosti světla - zdroje světla; 

rychlost světla ve vakuu a v různých 

prostředích; stín, zatmění Slunce a 

Měsíce; zobrazení odrazem na 

rovinném, dutém a vypuklém 

zrcadle (kvalitativně); zobrazení 

lomem tenkou spojkou a rozptylkou 

(kvalitativně); rozklad bílého světla 

hranolem 

6.2.- elektrické a magnetické 

pole -  tepelné účinky 

elektrického proudu; elektrický 

odpor, napětí, Ohmův zákon, 

měření elektrického proudu a 

napětí, paralelní a sériové 

zapojení, stejnosměrný 

elektromotor, vedení proudu 

v kapalinách a plynech, 

magnetické účinky elektrického 

6.2.- elektrické a magnetické pole - 

transformátor; bezpečné chování při práci 

s elektrickými přístroji a zařízeními 
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proudu 

  8.1.fyzika zemské atmosféry – 

tlaková výše a tlaková níže, 

meteorologické mapy, studená a 

teplá fronta 

7.1.- sluneční soustava - její hlavní 

složky; měsíční fáze 

7.2.- hvězdy - jejich složení 
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5.6.2. - Chemie  

 

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

Ch        2 2 

 

Dvouletý vyučovací předmět Chemie (8. a 9. ročník) završuje a zobecňuje výukový proces ve vzdělávací oblasti člověk a příroda. Žák získá 

základní teoretický přehled o vlastnostech běžných, v praxi používaných chemických látek, vštěpí si zásady jak je vhodně využívat a bezpečně s 

nimi manipulovat. Žák pronikne do zásad tvorby chemického názvosloví, porozumí chemickým vzorcům a chemickým rovnicím. Cílem 

vzdělávacího procesu je, aby žák dokázal odhalit a popsat chemické děje probíhající běžně kolem nás a charakterizovat (v některých případech i 

jednoduše realizovat) základní technologické postupy, jak dané chemické děje efektivně využívat, resp. eliminovat. Získané znalosti a dovednosti 

by měly žáka stimulovat ke smysluplnému využívaní a bezpečné likvidaci produktů chemické výroby s odpovědným ohledem vůči lidskému 

zdraví a životnímu prostředí. Dvouletá výuka chemie žákovi také objasní podstatu neměnnosti přírodních zákonitostí a poodhalí rizika mnohých 

globálních problémů vyvolaných překotným civilizačním vývojem lidské společnosti.  

 

Průřezová témata 

 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

Chemický pokus a pozorování je základní metodou k získávání dovedností a základních poznatků na principu 

aplikace a tvořivého myšlení 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Využití nabízených možností v systému hodnocení, dodržování zásad bezpečnosti a hygieny 

b) Sociální rozvoj  

Komunikace Chemické zápisy (vzorce, značky, rovnice) chápat jako prostředek k vysvětlení chemických jevů 

Kooperace a kompetice Práce dvojic a skupin při laboratorní práci je modelem týmové práce ve vědeckém výzkumu 

c) Morální rozvoj  

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Při chemických pokusech ověřovat vytvořené hypotézy, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších 

souvislostí s praktickým využitím 
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Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Šetrné využívání energie, vody, chemických látek, pomůcek a zařízení 

2. Výchova 

demokratického občana 

 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

 

Evropa a svět nás zajímá Chemickou výrobu je třeba chápat v širších souvislostech evropských i celosvětových (těžba surovin, dovoz, 

vývoz, přeprava, obecně platné principy, vynálezy) 

8. ročník - Výroba kyselin (sírová, dusičná, chlorovodíková), amoniaku, páleného vápna, skla 

9. ročník - Výroba železa, oceli, stavebních pojiv, keramiky, porcelánu, chloru, vodíku, hydroxidu sodného, 

acetylenu, lihu, octa, cukru, plastů 

Zpracování ropy, uhlí, zemního plynu, jaderného paliva 

Jsme Evropané Sjednocené normy v rámci Evropy a světa umožňují spolupráci ve výrobě a výzkumu 

V dějinách Evropy zaujímají významné místo čeští vědci – chemici Brauner, Heyrovský, Wichterle 

Objevujeme Evropu a svět Tradiční české výrobky, kterým se dostalo evropského a světového uznání, jsou určitou formou reprezentace státu 

8. ročník - Výroba skla 

9. ročník - Výroba porcelánu, piva 

4. Multikulturní výchova  

5. Environmentální 

výchova 

 

Ekosystémy 

 

Chemický výzkum, těžbu surovin a chemickou výrobu je třeba chápat jako součást složitého systému, jehož 

funkčnost může být narušena neodborným a nezodpovědným přístupem 

Předmět chemie poskytuje žákům co nejvíce příležitostí k pochopení toho, že bez základních znalostí o 

chemických látkách a jejich reakcí se člověk neobejde v žádné oblasti své činnosti vzhledem k nezbytnosti 

ochrany životního prostředí a vlastního zdraví 

 

8. ročník 

Podmínky rozvoje chemického průmyslu 
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Střediska chemického průmyslu 

 

9.ročník 

Paliva- ekologická těžba, přeprava a spalování 

Jaderná energie – bezpečnost provozu jaderných elektráren, ukládání radioaktivního odpadu 

Člověk proti sobě – drogy, doping, kouření 

Chemie pro člověka – nebezpečí neuváženého užívání léčiv, používání pesticidů a hnojiv 

Výživou ke zdraví – složení potravy, ekologické potraviny 

Otravné látky – zneužití  chemických poznatků k válečným účelům 

Detergenty – rozdíl mezi mýdlem a saponáty  

Základní podmínky života Základními podmínkami života jsou čisté ovzduší a voda, nezničená příroda 

 

8. ročník 

Voda – zdroje pitné vody, úprava odpadních vod 

Vzduch – zdroje nečistot 

 

9. ročník 

Sluneční záření jako základ života na Zemi – fotosyntéza 

Základní složky potravy – sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny 

Lidská aktivita a 

problémy životního 

prostředí 

Chemické poznatky musí sloužit člověku a jejich využívání musí respektovat zásady ochrany životního prostředí 

 

8. ročník 

Oxidy – kyselé deště,  skleníkový efekt, jedovaté zplodiny automobilových motorů (katalyzátory) 

Voda – čistírna odpadních vod 

Vzduch – odsiřovací zařízení 

 

9. ročník 

Ropa – havárie spojené s těžbou a přepravou 

Halogenderiváty uhlovodíků – freony (ztenčování ozonové vrstvy) 

Plasty – problémy spojené s likvidací, nutnost recyklace, třídění odpadů 

Chemické látky používané v běžném životě - saponáty, čistící prostředky, rozpouštědla, barvy, laky, desinfekční 
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prostředky – je třeba se řídit symboly a doporučeními výrobce 

Vztah člověka a prostředí Odpad vzniklý při výrobní činnosti je nutné likvidovat ekologicky, případně použít jako meziprodukt při jiné 

výrobě 

 

8. ročník 

Čistírna odpadních vod – biologické kaly, bioplyn 

Odsiřovací zařízení 

 

9.ročník 

Zkujňování železa – železný šrot, pece, konvertory (hnojivo) 

Výroba cukru, lihu 

6. Mediální výchova  

Tematické okruhy 

receptivních činností 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Vzdělání (i v oboru chemie) je prostředkem k objektivnímu zhodnocení mediálních informací 

 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Vyhlášení poplachu, evakuace při haváriích, vojenském napadení (únik jedovatých látek, radioaktivního záření) 

 

9.ročník 

Vyhlášení chemického poplachu ( v rozhlase slovy „Pozor, chemický poplach“) 

Tematické okruhy 

produktivních činností 

Tvorba mediálního sdělení 

Vytvoření textu (např. referát) na určité téma s využitím internetu, novin, časopisů, odborné literatury 

 

Práce v realizačním týmu 

Na určitém projektu se může podílet několik žáků 

 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. 

- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 
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- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 

- Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení. 

- Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 

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

- Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment. 

- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“. 

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

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

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

- Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. 

- Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a 

chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů. 

- Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. 

- Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů. 

- Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. 

- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

- Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů. 

- Učíme, jak některým problémům předcházet. 

- Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- 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. 

- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu. 

- Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 

- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 
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- Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. 

- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem. 

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

- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie a školní chemické laboratoři. 

- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami. 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů. 

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

- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku 

vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima 

každého člena třídního kolektivu. 

- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlisnosti 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) ost. členů týmu. 

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

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

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

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

- Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. 

- Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 

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

- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie. 

- Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí. 

- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí. 

- Vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků. 

- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. 

- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 
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- Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. 

- Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích. 

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

- Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům. 

- Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc. 

- Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými látkami, pravidla chování ve 

škole, v učebně chemie, v chemické laboratoři) a dodržování stanovených pracovních postupů. 

- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

- Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat 

a vyhodnocovat. 

- V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a 

techniku. 

- Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka. 

- Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování. 

- Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků. 

- 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 v oblasti chemické výroby. 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy a učivu, rozdělení učiva do ročníků 

1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 1.1 vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická 
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1.1 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

1.2 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými 

nebezpečnými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 

nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat 

nesmí 

1.3 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s 

únikem nebezpečných látek 

vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek. 

1.2 zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři) i v 

běžném životě 

1.3 nebezpečné látky a přípravky - R-věty, S-věty, varovné značky a 

jejich význam 

1.4 mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky 

nebezpečných látek 

2. SMĚSI 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

2.1 rozlišuje směsi a chemické látky 

2.2 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení 

2.3 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek 

2.4 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o 

známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi 

2.5 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 

2.6 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním 

prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a 

způsoby likvidace znečištění 

 

2.1 směsi - různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a 

koncentrace složek roztoku; koncentrovanější, zředěnější, nasycený a 

nenasycený roztok; vliv teploty, 

míchání a plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění 

do roztoku; oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace, sublimace) 

2.2 voda - destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody 

2.3 vzduch - složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 

 

3. ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

3.1 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

3.2 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve 

správných souvislostech 

3.3 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná 

vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

3.1 částicové složení látek - molekuly, atomy, atomové jádro, protony, 

neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, 

elektrony 

3.2 prvky - názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, 

skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků; protonové 

číslo 

3.3 chemické sloučeniny - chemická vazba, názvosloví jednoduchých 

anorganických a organických sloučeni 

4. CHEMICKÉ REAKCE 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák  
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4.1 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede 

příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich 

klasifikaci 

a zhodnotí jejich využívání 

4.2 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti 

vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu 

4.3 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických 

reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

4.1 chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, 

látkové množství, molární hmotnost 

4.2 klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace, reakce 

exotermní a endotermní 

4.3 faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný 

obsah povrchu výchozích látek, katalýza 

4.4 chemie a elektřina - výroba elektrického proudu chemickou cestou 

5. ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

5.1 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných 

oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců 

těchto látek na životní prostředí 

5.2 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí 

a uvede opatření, kterými jim lze předcházet 

5.3 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace 

v praxi 

5.1 oxidy - názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky 

významných oxidů 

5.2 kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, 

vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin a 

hydroxidů 

5.3 soli kyslíkaté a nekyslíkaté - vlastnosti, použití vybraných solí, 

oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky 

významných halogenidů 

6. ORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

6.1 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 

použití 

6.2 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů 

energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

6.3 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti 

a použití 

6.4 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a 

koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, 

tuků, sacharidů. 

6.5 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 

6.1 uhlovodíky - příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s 

vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků 

6.2 paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva 

6.3 deriváty uhlovodíků - příklady v praxi významných alkoholů a 

karboxylových kyselin 

6.4 přírodní látky - zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů v lidském těle 
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6.6 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

7. CHEMIE A SPOLEČNOST 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

7.1 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska 

trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

7.2 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe 

7.3 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich 

vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

7.1 chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním 

prostředím, recyklace surovin, koroze 

7.2 průmyslová hnojiva 

7.3 tepelně zpracovávané materiály - cement, vápno, sádra, keramika 

7.4 plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace 

7.5 detergenty a pesticidy, insekticidy 

7.6 hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti 

7.7 léčiva a návykové látky 

 

 

 

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

  1.1 vlastnosti látek - hustota, 

rozpustnost, tepelná a elektrická 

vodivost, vliv atmosféry na 

vlastnosti a stav látek. 

1.2 zásady bezpečné práce - ve 

školní pracovně (laboratoři) i v 

běžném životě 

1.3 nebezpečné látky a 

přípravky - R-věty, S-věty, 

varovné značky a jejich význam 

1.4 mimořádné události - havárie 

chemických provozů, úniky 

nebezpečných látek 

5.1 oxidy - názvosloví, vlastnosti 

a použití vybraných prakticky 

významných oxidů 

5.2 kyseliny a hydroxidy - 

kyselost a zásaditost roztoků; 

vlastnosti, vzorce, názvy a použití 

vybraných prakticky významných 

kyselin a hydroxidů 

5.3 soli kyslíkaté a nekyslíkaté - 

vlastnosti, použití vybraných solí, 

oxidační číslo, názvosloví, 

vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných halogenidů 

  2.1 směsi - různorodé, stejnorodé 

roztoky; hmotnostní zlomek a 

koncentrace složek roztoku; 

koncentrovaný, zředěný, nasycený 

6.1 uhlovodíky - příklady v praxi 

významných alkanů, uhlovodíků s 

vícenásobnými vazbami a 

aromatických uhlovodíků 
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a nenasycený roztok; vliv teploty, 

míchání a plošného obsahu pevné 

složky na rychlost jejího 

rozpouštění do roztoku; 

oddělování složek směsí 

(usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace, sublimace) 

2.2 voda - destilovaná, pitná, 

odpadní; výroba pitné vody; 

čistota vody 

2.3 vzduch - složení, čistota 

ovzduší, ozonová vrstva 

6.2 paliva - ropa, uhlí, zemní 

plyn, průmyslově vyráběná paliva 

6.3 deriváty uhlovodíků - 

příklady v praxi významných 

alkoholů a karboxylových kyselin 

6.4 přírodní látky - zdroje, 

vlastnosti a příklady funkcí 

bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitaminů v lidském těle 

  3.1 částicové složení látek - 

molekuly, atomy, atomové jádro, 

protony, neutrony, elektronový 

obal a jeho změny v chemických 

reakcích, elektrony 

3.2 prvky - názvy, značky, 

vlastnosti a použití vybraných 

prvků, skupiny a periody v 

periodické soustavě chemických 

prvků; protonové číslo 

3.3 chemické sloučeniny - 

chemická vazba, názvosloví 

jednoduchých anorganických a 

organických sloučeni 

7.1 chemický průmysl v ČR - 

výrobky, rizika v souvislosti s 

životním prostředím, recyklace 

surovin, koroze 

7.2 průmyslová hnojiva 

7.3 tepelně zpracovávané 

materiály - cement, vápno, sádra, 

keramika 

7.4 plasty a syntetická vlákna - 

vlastnosti, použití, likvidace 

7.5 detergenty a pesticidy, 

insekticidy 

7.6 hořlaviny - význam tříd 

nebezpečnosti 

7.7 léčiva a návykové látky 

  4.1 chemické reakce - zákon 

zachování hmotnosti, chemické 

rovnice, látkové množství, 

molární hmotnost 

4.2 klasifikace chemických 
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reakcí - slučování, neutralizace, 

reakce exotermní a endotermní 

4.3 faktory ovlivňující rychlost 

chemických reakcí - teplota, 

plošný obsah povrchu výchozích 

látek, katalýza 

4.4 chemie a elektřina - výroba 

elektrického proudu chemickou 

cestou 
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5.6.3 -  Přírodopis  

 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Čtyřletý vyučovací předmět Přírodopis (6. – 9. třída) klade základy poznatků zkoumání přírody, na které navazují a zobecňují je další předměty 

(fyzika a chemie) ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žák získá základní informace z obecné biologie a genetiky, biologie hub, biologie 

rostlin, živočichů, člověka, geologie, mineralogie, petrologie a ekologie. Je schopen při dodržování základních pravidel bezpečné práce a chování 

aplikovat teoretické vědomosti při praktickém poznávání přírody zejména formou mikroskopování, určování rostlin podle klíče. Předmět vede 

žáka ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí, osvojování systému přírodovědného poznávání a jeho využívání k řešení přiměřeně 

obtížných problémů. Vede žáka ke správné formulaci a hledání odpovědí na otázky o příčinách různých přírodních jevů, přičemž se rozvíjí 

způsoby myšlení, založené na více úhlech pohledu. Předmět vede žáka ke schopnosti vyhledávat potřebné údaje v různých zdrojích informací a 

vyvozování hypotéz a závěrů. Žák si osvojuje aktivity, vedoucí k šetrnému chování k přírodním systémům, k ochraně zdraví sebe i ostatních a k 

chápání základních principů enviromentální výchovy. 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 6 

hodin) v 6. – 8. třídě.  V 9. třídě je dotace jen hodinová.  

 

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

P      2 2 2 2 

 

Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje v odborné učebně přírodopisu i v kmenových třídách. K preferovaným organizačním formám výuky 

přírodopisu patří přírodovědné vycházky, exkurze a praktická cvičení ve škole (laboratorní práce) i v terénu. 

Obsah výuky v jednotlivých ročnících je členěn klasicky na botaniku, zoologii, biologii člověka a mineralogii s petrologií. Předmět je vyučován 

jako tzv. ekologický přírodopis, ve kterém klasické členění oboru ustupuje ve většině případů výuce po jednotlivých ekosystémech s vnímáním 

vzájemných vztahů různých organismů uvnitř těchto ekosystémů. Ve vyučovacím předmětu Přírodopis je naplňována část vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích 

oborů (Fyzika, Chemie, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) a do povinně vyučovaného tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací". Výuku 

některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů. 

 

 

3. Průřezová témata. 
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1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

Pozorování, experiment, srovnávání – důležité postupy práce 

Psychohygiena 

 

6.roč.- Bakterie a viry – ochrana před nemocemi 

Houby- první pomoc při otravě 

Hmyz- rozpoznat přenašeče nakažlivých chorob 

7.roč. -Vyšší rostliny – rozpoznat jedovaté rostliny 

8.roč.- Orgánové soustavy- první pomoc 

 - hygiena 

 - předcházení nemocem 

b) Sociální rozvoj  

c) Morální rozvoj  

  

2. Výchova 

demokratického občana 

8.roč. – Původ a vývoj člověka, Lidské rasy 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

6. roč. – Chráněné rostliny a živočichové 

7. roč. – Chráněné rostliny a živočichové 

8. roč. – Lidské rasy 

Původ a vývoj člověka 

Ochrana zdraví člověka 

Návykové látky a drogy 

9.roč. – Ochrana životního prostředí 

Geologické děje 

Planeta Země 

4. Multikulturní výchova  
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Lidské vztahy 8.roč. – Základy sexuální výchovy 

Antikoncepční metody 

Pohlavní nemoci 

Životospráva těhotné ženy 

Etnický původ 8.roč. – Lidské rasy 

Princip sociálního smíru a 

solidarity 

8.roč. – Lidské rasy 

5. Environmentální 

výchova 

 

Ekosystémy 6.roč. – Botanické ekosystémy 

Zoologické ekosystémy 

7.roč. – Botanické ekosystémy 

Zoologické ekosystémy 

Ochrana přírody 

Příroda a její ohrožení 

8.roč. – Biomy 

9.roč. – Životní prostředí a člověk 

Krajina a její přetváření 

Negativní vlivy lidské činnosti na ekosystémy 

Ekologické katastrofy a jejich předcházení 

Chráněná území 

Základní podmínky života 6.roč. – Země a život 

Organismy jednobuněčné 

Atmosféra 

Hydrosféra 

Látky anorganické a organické 

7.roč. – Stavba rostlinného těla 

Stavba živočišného těla 

8.roč. – Základy genetiky 

9.roč. -  Látky anorganické 
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Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

6.- 9.roč – Výchova k ochraně životního prostředí 

Životní prostředí v regionu  

Vztah člověka k prostředí 6.roč. – 7.roč. – Člověk ve vztahu k rostlinám 

Člověk ve vztahu k živočichům 

8.roč. – Člověk a zdraví 

Obecné zásady hygieny a první pomoci 

Výživa a zdraví 

Škodlivé látky v potravním řetězci 

9.roč. – Krajina a její přetváření 

Přírodní zdroje a jejich využívání 

Voda ovzduší a jejich ochrana 

Ekologické katastrofy a jejich předcházení 

6. Mediální výchova  

vnímání autora 

mediálních sdělení 

6. – 9.roč. – Práce s textem – učebnice, pracovní sešit a audio technika 

fungování a vliv médií ve 

společnosti 

6. – 7.roč. Reklamy a životní prostředí 

Referáty 

Práce s informační technologií 

8.roč. – Výchova ke zdraví 

Výchova k rodičovství 

Antikoncepce 

Předcházení pohlavním nemocem 

9.roč. – Ekologické katastrofy a jejich předcházení 

 

 

4 Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. 
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- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

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

- Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení. 

- Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 

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

- Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment. 

- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“. 

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

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

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

- Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. 

- Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti 

či zákonitosti přírodních faktů. 

- Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. 

- Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů. 

- Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. 

- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

- Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů. 

- Učíme, jak některým problémům předcházet. 

- Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- 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. 
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- Klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu. 

- Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 

- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 

- Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. 

- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem. 

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

- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny přírodopisu a stanovených pravidel chování  na mimoškolních akcích. 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů. 

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

- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících 

kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 

- 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) ost. členů týmu. 

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

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

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

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

- Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. 

- Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 

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

- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie. 

- Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí. 

- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí. 

- Vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků. 

- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. 
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- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

- Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. 

- Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích. 

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

- Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům. 

- Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc. 

- Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami, pravidla chování ve škole, v učebně přírodopisu, na 

mimoškolních akcích) a dodržování stanovených pracovních postupů. 

- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

- Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. 

- V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku. 

- Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka. 

- Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování. 

- Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků. 

- 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 v oblasti přírodních věd a v různých průmyslových 

odvětvích založených na biotechnologiích. 

 

5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

1. OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

1.1 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném 

přehledu vývoje organismů 

1.2 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a 

objasní funkci základních organel 

1.3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů 

(orgánových soustav) rostlin i živočichů 

1.1 vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - 

výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory 

na vznik života 

1.2 základní struktura života - buňky, pletiva, tkáně, orgány, 

orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 

1.3 význam a zásady třídění organismů 

1.4 dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti a 
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1.4 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších 

taxonomických jednotek 

1.5 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a 

jeho význam z hlediska dědičnosti 

1.6 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu 

prostředí na utváření organismů 

1.7 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v 

přírodě i pro člověka 

přenos dědičných informací, gen, křížení 

1.5 viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití 

 

2. BIOLOGIE HUB 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák  

2.1 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a 

porovná je podle charakteristických znaků 

2.2 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech 

a místo v potravních řetězcích 

2.3 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 

2.1 houby bez plodnic - základní charakteristika, pozitivní a negativní 

vliv na člověka a živé organismy 

2.2 houby s plodnicemi - stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 

konzumace a první pomoc při otravě houbami 

2.3 lišejníky - stavba, symbiza, výskyt a význam 

 

3. BIOLOGIE ROSTLIN 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

3.1 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od 

buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

3.2 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede 

praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 

3.3 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a 

jejich využití při pěstování rostlin 

3.4 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich 

význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

3.5 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení 

některých rostlin podmínkám prostředí 

3.1 anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam jednotlivých 

částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) 

3.2 fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, 

rozmnožování 

3.3 systém rostlin - poznávání a zařazování daných zástupců běžných 

druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 

nahosemenných a 

krytosemenných rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich 

vývoj a využití hospodářsky významných zástupců 

3.4 význam rostlin a jejich ochrana 
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4. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

4.1 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a 

vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

4.2 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané 

živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

4.3 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů 

v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení 

danému prostředí 

4.4 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje 

zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

4.1 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná 

buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a 

mnohobuněčné, rozmnožování 

4.2 vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci jednotlivých 

skupin živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, 

měkkýši, kroužkovci, členovci), 

strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

4.3 rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky a 

epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané domácí živočichy, 

chov domestikovaných živočichů, 

živočišná společenstva 

4.4 projevy chování živočichů 

 

5. BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

5.1 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových 

soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

5.2 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 

5.3 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 

5.4 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence a léčby 

5.5 aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném 

poškození těla 

5.1 fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka 

5.2 anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí lidského 

těla, orgány, orgánové soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, 

trávicí, vylučovací a 

rozmnožovací, řídící), vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti 

5.3 nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, praktické zásady při 

léčení; závažná poranění a život ohrožující stavy 

5.4 životní styl - pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka 

 

6. NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

6.1 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 

6.2 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a 

6.1 Země - vznik a stavba Země 

6.2 nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, 

praktický význam a využití zástupců, určování jejich vzorků; principy 



 182 

horniny s použitím určovacích pomůcek 

6.3 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně 

geologického oběhu hornin i oběhu vody 

6.4 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje 

hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 

6.5 rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických 

znaků 

6.6 uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na 

rozvoj a udržení života na Zemi 

krystalografie 

6.3 vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny a důsledky 

6.4 půdy - složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její 

hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a příklady její 

devastace, možnosti a příklady 

rekultivace 

6.5 vývoj zemské kůry a organismů na Zemi - geologické změny, 

vznik života, výskyt typických organismů a jejich přizpůsobování 

prostředí 

6.6 geologický vývoj a stavba území ČR - Český masiv, Karpaty 

6.7 podnebí a počasí ve vztahu k životu 

 

7. ZÁKLADY EKOLOGIE 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

7.1 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy 

mezi nimi 

7.2 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, 

společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní 

princip 

existence živých a neživých složek ekosystému 

7.3 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

7.4 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 

prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému 

7.1 organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi organismy, mezi 

organismy a prostředím; populace, společenstva, přirozené a umělé 

ekosystémy, potravní řetězce, 

rovnováha v ekosystému 

7.2 ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a 

jejich řešení, chráněná území 

 

8. PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

8.1 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

8.2 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 

poznávání živé a neživé přírody 

8.1 praktické metody poznávání přírody - pozorování lupou a 

mikroskopem (případně dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a 

atlasy, založení herbáře a sbírek, 

ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin 
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a živočichů 

8.2 významní biologové a jejich objevy 
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Rozdělení učiva do tříd: 

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

1.1 vznik, vývoj, rozmanitost, 

projevy života a jeho význam - 

výživa, dýchání, růst, 

rozmnožování, vývin, reakce na 

podněty; názory na vznik života 

1.2 základní struktura života - 

buňky, pletiva, tkáně, orgány, 

orgánové soustavy, organismy 

jednobuněčné a mnohobuněčné 

1.3 význam a zásady třídění 

organismů 

1.4 dědičnost a proměnlivost 

organismů - podstata dědičnosti a 

přenos dědičných informací, gen, 

křížení 

1.5 viry a bakterie - výskyt, 

význam a praktické využití 

4.1 stavba těla, stavba a funkce 

jednotlivých částí těla - 

živočišná buňka, tkáně, orgány, 

orgánové soustavy, organismy 

jednobuněčné a mnohobuněčné, 

rozmnožování 

4.2 vývoj, vývin a systém 

živočichů - významní zástupci 

jednotlivých skupin živočichů - 

prvoci, bezobratlí (žahavci, 

ploštěnci, hlísti, měkkýši, 

kroužkovci, členovci), 

strunatci (paryby, ryby, 

obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

4.3 rozšíření, význam a ochrana 

živočichů - hospodářsky a 

epidemiologicky významné 

druhy, péče o vybrané domácí 

živočichy, chov domestikovaných 

živočichů, 

živočišná společenstva 

4.4 projevy chování živočichů 

5.1 fylogeneze a ontogeneze 

člověka - rozmnožování člověka 

5.2 anatomie a fyziologie - 

stavba a funkce jednotlivých částí 

lidského těla, orgány, orgánové 

soustavy (opěrná, pohybová, 

oběhová, dýchací, trávicí, 

vylučovací a 

rozmnožovací, řídící), vyšší 

nervová činnost, hygiena duševní 

činnosti 

5.3 nemoci, úrazy a prevence - 

příčiny, příznaky, praktické 

zásady při léčení; závažná 

poranění a život ohrožující stavy 

5.4 životní styl - pozitivní a 

negativní dopad na zdraví člověka 

6.1 Země - vznik a stavba Země 

6.2 nerosty a horniny - vznik, 

vlastnosti, kvalitativní třídění, 

praktický význam a využití 

zástupců, určování jejich vzorků; 

principy krystalografie 

6.3 vnější a vnitřní geologické 

procesy - příčiny a důsledky 

6.4 půdy - složení, vlastnosti a 

význam půdy pro výživu rostlin, 

její hospodářský význam pro 

společnost, nebezpečí a příklady 

její devastace, možnosti a příklady 

rekultivace 

6.5 vývoj zemské kůry a 

organismů na Zemi - geologické 

změny, vznik života, výskyt 

typických organismů a jejich 

přizpůsobování prostředí 

6.6 geologický vývoj a stavba 

území ČR - Český masiv, 

Karpaty 

6.7 podnebí a počasí ve vztahu k 

životu 

2.1 houby bez plodnic - základní 

charakteristika, pozitivní a 

negativní vliv na člověka a živé 

organismy 

2.2 houby s plodnicemi - stavba, 

výskyt, význam, zásady sběru, 

  7.1 organismy a prostředí - 

vzájemné vztahy mezi organismy, 

mezi organismy a prostředím; 

populace, společenstva, přirozené 

a umělé ekosystémy, potravní 

řetězce, 
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konzumace a první pomoc při 

otravě houbami 

2.3 lišejníky - stavba, symbioza, 

výskyt a význam 

rovnováha v ekosystému 

7.2 ochrana přírody a životního 

prostředí - globální problémy a 

jejich řešení, chráněná území 

3.1 anatomie a morfologie 

rostlin - stavba a význam 

jednotlivých částí těla vyšších 

rostlin (kořen, stonek, list, květ, 

semeno, plod) 

3.2 fyziologie rostlin - základní 

principy fotosyntézy, dýchání, 

růstu, rozmnožování 

3.3 systém rostlin - poznávání a 

zařazování daných zástupců 

běžných druhů řas, mechorostů, 

kapraďorostů (plavuně, přesličky, 

kapradiny), nahosemenných a 

krytosemenných rostlin 

(jednoděložných a 

dvouděložných); jejich vývoj a 

využití hospodářsky významných 

zástupců 

3.4 význam rostlin a jejich 

ochrana 

  8.1 praktické metody poznávání 

přírody - pozorování lupou a 

mikroskopem (případně 

dalekohledem), zjednodušené 

určovací klíče a atlasy, založení 

herbáře a sbírek, 

ukázky odchytu některých 

živočichů, jednoduché 

rozčleňování rostlin a živočichů 

8.2 významní biologové a jejich 

objevy 
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5.6.4 - Zeměpis  

 

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Zeměpis navazuje na předměty prvouka a vlastivěda. Má přírodovědný i společenskovědní charakter. Vede žáky k získávání 

vědomostí o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře a jejích hlavních složkách, ukazuje jim význam přírodních podmínek pro existenci 

lidské společnosti,  učí je poznávat zeměpis světadílů, ale i jednotlivých států, České republiky, jejích oblastí anebo místa jejich bydliště. 

Umožňuje tedy žákům orientovat se v současném světě a jeho problémech. Nedílnou součástí zeměpisu je také práce s mapou, kdy se žáci učí 

využívat zeměpisné metody v praxi. 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se v 3 hodinové týdenní dotaci v 6. ročníku a v 2 

hodinové týdenní dotaci v 7. - 9. ročníku.  

 

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

Z      3 2 2 2 

 

Součástí výuky jsou i poznávací vycházky a exkurze a také praktická cvičení v terénu. Žáci využívají v hodinách přístup k internetu. V tomto 

předmětu získávají ucelený přehled o přírodních, hospodářských a sociálních poměrech nejen v naší zemi, ale ve státech celého světa.   

 

3. Průřezová témata. 

 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Systém práce v zeměpisu umožňuje alespoň maximální možný rozvoj různých učebních typů ať už je to 

přemýšlivý, nebo soutěživý typ, nebo komunikativní typ. Samotný učební proces kromě zkoušení by měl být 

zásadně zvládnut beze stresu. 

b) Sociální rozvoj 6.-9.roč.-Pravidelná účast na zeměpisných vzdělávacích programech  agentury POHODÁŘI a výukové programy 

PLANETA  ZEMĚ  3000 umožňují žákům poznávat život lidí v jednotlivých částech světa,jejich životní 

styl,tradice,kulturu,životní prostředí a vztah lidí k přírodě.Mají možnost srovnávat např.s ČR. 

c) Morální rozvoj 6.-9.roč.-V tématech o obyvatelstvu využívat diskusi např.na téma: Zda lidé potřebují slušnost a soucit,nebo 
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Kdyby mohli něco změnit,co by to bylo,nebo Co by tady bylo kdyby tu nebyl člověk.Žáci nabízejí svoje priority a 

zdůvodňují si je. 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

 

Občanská společnost a 

škola 

Žáci se seznámí s dokumentem Deklarace práv dítěte,který byl vyhlášen OSN v r.1959.U zeměpisných 

charakteristik jednotlivých států světa budou žáci sledovat,jak jsou práva dítěte dodržována ve vyspělých zemích 

s principy demokracie a jak v zemích totalitních a méně  

vyspělých. 

Sledovat mohou tato kritéria: přiměřená výživa,bydlení,zotavení,lékařská péče,nárok na vzdělání, péče o děti 

fyzicky,duševně,nebo sociálně 

postižené,ochrana před všemi formami nedbalosti, krutosti a vykořisťování. 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

6.roč.  Obyvatelstvo Afriky a Austrálie 

7.roč.  Obyvatelstvo Evropy, Asie a Ameriky 

8.roč.  Srovnává ČR s okolním světem 

9.roč.  Charakteristiky demografického vývoje 

Rozmístění obyvatel a sídel na zemi 

Územní pohyb obyvatelstva 

Národnostní a náboženská problematika v současném světě 

Státy podle stupně rozvoje 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

U jednotlivých tématů si všímat snahu států společně se dohodnout,řešit nějaké problémy,spolupracovat / 

např.využití prostoru v letecké   

A námořní dopravě,těžba surovin ze dna moří, výzkum kosmu,pomoc nejzaostalejším zemím,řešení válečných 

konfliktů,pomoc při katastrofách./ 

6.roč.- Vesmír a Země 

             Přírodní sféra a oblasti Země 

             Afrika.Sahel.Bohatství a chudoba 

7.roč.- Poloha a postavení Evropy ve světě 

Světová ohniska napětí,konflikty 

Význam ozbrojených sil 



 188 

8.roč.- Evropská unie./ Je a má či nemá být ČR členem různých mezinárodních organizací.Žák beseduje,  

zdůvodňuje./ 

9.roč.- Národnostní a náboženská problematika v současném světě 

Surovinové zdroje,jejich význam a rozmístění 

Státy světa podle rozvoje 

Hlavní a mezinárodní politické a hospodářské organizace 

4. Multikulturní výchova Rozvojem dopravy a spojů se v posledních dvou stoletích výrazně zmenšil svět. Od telegrafu, přes telefon, rozhlas, 

televizi a v posledním desetiletí internet se svět propojuje-obyvatelé, kultury. Nadnárodní společnosti, filmová 

studia,televizní stanice šíří a provozují globální kulturu, která oslovuje obyvatele v odlišných regionech světa. 

Kulturní diference 

6.roč.- Obyvatelstvo Afriky a Austrálie. Žáci se snaží srovnávat politické a náboženské i další prvky 

typické pro život v ekonomicky  

vyspělých  zemích. 

7.roč.- Obyvatelstvo Evropy,Asie ,Ameriky.Mozaiku odlišných kultur/hudba,architektura,výtvarné umění, 

způsob života apod./ člověka   

obohacuje a rozšiřuje  jeho znalosti a vědomosti.Žáci si všímají zcela nových prvků originálních, 

např.hudby kombinující     

evropské,latinskoamerické a africké styly. 

8.roč.- Dopravní systémy 

  Obslužná sféra, její funkce, složky 

 9.roč.- Státy světa podle stupně rozvoje 

5. Environmentální 

výchova 

Na příkladech žáci vysvětlí projevy globalizace.Uvědomují si své postavení,postavení našeho státu v globálním 

světě-možnosti,limity. 

Rozebíráním příkladů globálních jevů a procesů,ze kterých je například patrné,že systém není pouhým součtem 

součástí,ale že je nutné chápat, že „vše souvisí se vším „ a že změny života jednotlivců i skupin závisejí nejen na 

objektivních okolních příčinách,ale zejména na jejich vlastní aktivitě. 

Ekosystémy 

 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

6.roč.- Přírodní složky a oblasti Země.Žák má pochopit,že je člověk v některých případech přírodními procesy 
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ohrožován ,a to i na  životě. Dokáže uvést příklady ohrožení a způsoby ochrany před ním. 

7.roč.- V tématech jednotlivých kontinentů si žáci všímají využívání přírodních zdrojů v minulosti a dnes /v době 

bronzové, železné../ a jejich dopad na životní prostředí. 

Surovinové zdroje/jejich význam,rozmístění přírodních drojů,obnovitelných,neobnovitelných,vznik ropy,využití 

chaluh,energie, biomasy./ 

8.roč.- Dobývání nerostných surovin.Co je hospodárné zacházení se surovinami,pojem recyklace,třídění odpadu, 

jak je na tom ČR. 

Žáci shromažďují konkrétní příklady. 

Ekonomika ČR.Úloha průmyslu ,zemědělství.a terciální sféry. 

9.roč.- Charakteristiky demografického vývoje 

Rozmístění obyvatelstva a sídel na Zemi 

Územní pohyb obyvatelstva 

Surovinové zdroje /výroba elektrické energie,využití geotermální energie ve světě.Příklady recyklace. Srovnávání 

časových intervalů-doba vzniku paliv vzhledem k době za jakou se předpokládá jejich vytěžení,rychlost vytěžení 

přírodních zdrojů./  

6. Mediální výchova Poukázat na vznik různých protestních hnutí proti nadnárodním koncernům,které jsou významným šiřitelem 

globální kultury a upozornit žáky na paradox,že tato hnutí využívají pro svou činnost internet,hromadné sdělovací 

prostředky a další výsledky globalizace. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klíčové kompetence 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- Rozvíjíme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, regionu, své vlasti i poznávání cizích zemí.  

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

- Podporujeme používání výpočetní techniky. 

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

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

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

- Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. 

- Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů. 

- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování. 

- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu. 

- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor a uměli si svůj názor obhájit. 

- Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem. 

- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a stanovených pravidel chování na mimoškolních akcích. 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- Vedeme žáky k osvojování dovednosti spolupráce a společného hledání optimálních řešení problémů. 

- Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 

- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat a respektovat názory svých spolužáků. 

- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků. 

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

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování. 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- Vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností a znalostí. 

- Vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti i současnosti. 

- Vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí. 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

- Učíme žáky optimálně naplánovat jejich práci 

- V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku. 

- Podporujeme využívání výpočetní techniky a internetu. 

- Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování. 

- Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků. 

 

5.  Očekávané výstupy  a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

 

1. GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, 

KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

1.1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje 

dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, 

diagramů, statistických a dalších informačních  zdrojů 

1.2 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

1.3 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné 

sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich 

vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) 

mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině 

1.4 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a 

myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, 

pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 

nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

Učivo (U) 

1.1 komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané 

obecně používané geografické, topografické a kartografické pojmy; 

základní topografické útvary: důležité body, výrazné liniové (čárové) 

útvary, plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska - uzly; 

hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, 

smluvené značky, vysvětlivky; statistická data a jejich grafické 

vyjádření, tabulky; základní informační geografická média a zdroje dat 

1.2 geografická kartografie a topografie - glóbus, měřítko glóbu, 

zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, 

určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a 

map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická 

cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i 

elektronické podobě 

2. PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ  

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

Učivo (U) 

2.1 Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, 

střídání dne a noci, střídání ročních období, světový čas, časová pásma, 
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2.1 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné 

vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy 

2.2 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí 

důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 

2.3 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich 

vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a 

klasifikuje tvary zemského povrchu 

2.4 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a 

jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost 

pásmový čas, datová hranice, smluvený čas 

2.2 krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, 

složky a prvky přírodní sféry 

2.3 systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografické pásy, 

geografická (šířková) pásma, výškové stupně 

2.4 systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti 

3. REGIONY SVĚTA 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

3.1 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro 

vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa 

3.2 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa 

podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 

periferní zóny 

3.3 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a 

podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 

vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států 

3.4 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, 

nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

Učivo (U) 

3.1 světadíly, oceány, makroregiony světa - určující a porovnávací 

kritéria; jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a 

socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti (přírodní 

oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské 

oblasti, kulturní oblasti) 

3.2 modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, 

politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich 

řešení 

 

4. SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

4.1 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové 

populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a 

pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního 

světa 

4.2 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel 

Učivo (U) 

4.1 obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní 

geografické, demografické hospodářské a kulturní charakteristiky 

4.2 globalizační společenské, politické a hospodářské procesy - 

aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry 

současného světa, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace 

4.3 světové hospodářství - sektorová a odvětvová struktura, územní 

dělba práce, ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně 

4.4 regionální společenské, politické a hospodářské útvary - 
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4.3 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového 

hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a 

energetické zdroje 

4.4 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit 

4.5 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků 

4.6 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální 

geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových 

regionech 

porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní státy, části států, 

správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní 

hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská 

seskupení (integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová 

konfliktní ohniska 

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

5.1 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné 

sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce 

krajin 

5.2 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných 

složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

5.3 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

Učivo (U) 

5.1 krajina - přírodní a společenské prostředí, typy krajin 

5.2 vztah příroda a společnost - trvale udržitelný život a rozvoj, 

principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná 

území přírody, globální ekologické a environmentální problémy lidstva 

6. ČESKÁ REPUBLIKA 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

6.1 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo 

školy 

6.2 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně 

analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům 

6.3 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní 

poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České 

republiky 

v evropském a světovém kontextu 

Učivo (U) 

6.1 místní region - zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního 

regionu, vztahy k okolním regionům, základní přírodní a 

socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu 

důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry) 

6.2 Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní 

poměry a zdroje; obyvatelstvo: základní geografické, demografické a 

hospodářské charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění hospodářských 

aktivit, sektorová a odvětvová struktura hospodářství; transformační 

společenské, politické a hospodářské procesy a jejich 

územní projevy a dopady; hospodářské a politické postavení České 

republiky v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a 
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6.4 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní 

jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských 

aktivit 

6.5 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových 

mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a 

integracích států 

 

obchodu 

6.3 regiony České republiky - územní jednotky státní správy a 

samosprávy, krajské členění, kraj místního regionu, přeshraniční 

spolupráce se sousedními státy v euroregionech 

 

 

7. TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

Očekávané výstupy (OVO) 

žák 

7.1 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

7.2 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a 

hodnocení krajiny 

7.3 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné 

přírodě 

 

 

Učivo (U) 

7.1 cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické 

exkurze - orientační body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, 

určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a 

azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché 

panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické 

náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů 

7.2 ochrana člověka při ohrožení zdraví a života - živelní pohromy; 

opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v 

modelových situacích 
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6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Geografické informace, zdroje 

dat, kartografie a topografie 

Přírodní obraz Země 

Terénní geografická výuka, 

praxe a aplikace 

Regiony světa 

Regiony světa Regiony světa 

Společenské a hospodářské 

prostředí 

Česká republika 

Životní prostředí 

Terénní geografická výuka, 

praxe a aplikace 

1.1., 1.2. - Glóbus a mapa 

- glóbus, mapa 

- rovnoběžky, poledníky 

- čas na zeměkouli 

- výškopis, polohopis 

- světové strany 

   

2.1. Vesmír 

- vesmír a hvězdy 

- Slunce a sluneční soustava - 

planety, planetky, komety 

- tvar a rozměry Země 

- pohyby Země - pohyb okolo 

osy, pohyb okolo Slunce 

- Měsíc - přirozená družice Země 

2.2.-2.4.- Krajinná sféra 

- krajinná sféra 

- litosféra - stavba Země, dno 

oceánu, zemětřesení a sopečná 

činnost, vznik pohoří, povrch jako 

výsledek přírodních činitelů 

- atmosféra - počasí, podnebí, 

podnebné pásy, oběh vzduchu v 

atmosféře 

- hydrosféra - pohyby mořské 
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vody, vodstvo na pevnině a 

podpovrchová voda 

- pedosféra - složení půdy, půdní 

typy, půdní druhy, význam půdy a 

nebezpečí, která půdu ohrožují 

- biosféra – jednotlivé přírodní 

krajiny 

 



 197 

 3.1.-3.2. – Geografie světadílů 

-Amerika - členění amerického 

kontinentu, poloha, rozloha, 

členitost, povrch, podnebí, 

vodstvo, vegetace, obyvatelstvo, 

hospodářství – nerostné suroviny, 

průmysl, zemědělství, jednotlivé 

státy a oblasti Ameriky 

- Asie -  největší světadíl, poloha, 

rozloha, členitost, povrch, 

podnebí, vodstvo, vegetace, 

obyvatelstvo,. nerostné suroviny, 

hospodářství – přírodní zdroje, 

průmysl, zemědělství, oblasti ( 

regiony ) Asie 

-Evropa - poloha, rozloha a 

členitost, povrch, podnebí, 

vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, 

hospodářství – nerostné suroviny, 

průmysl, zemědělství, 

obyvatelstvo a osídlení Evropy, 

ekonomické a vojenské 

organizace v Evropě 

- Afrika – poloha, rozloha a 

členitost, povrch, podnebí, 

vodstvo, přírodní zdroje, 

obyvatelstvo, oblasti Afriky 

- Atlantský oceán, Indický oceán 

- Austrálie –  poloha, rozloha a 

členitost, povrch, podnebí, 

vodstvo, přírodní zdroje, 

obyvatelstvo, oblasti Austrálie 
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- Tichý oceán a Oceánie 

- Severní ledový oceán 

- polární oblasti – Arktida a 

Antarktida 

- Evropa - jižní Evropa, západní 

Evropa, severní Evropa, střední 

Evropa, jihovýchodní Evropa, 

východní Evropa, Rusko – 

evropská i asijská část 

  4.1., 4.2. - Obyvatelstvo a sídla 

- obyvatelstvo světa, jeho růst a 

rozmístění 

- územní pohyb obyvatelstva 

- lidské rasy, národy a jazyky 

- náboženství ve světě 

- struktura obyvatelstva 

- městská a venkovská sídla, 

proces urbanizace 

- územní struktura měst 

4.3. - Světové hospodářství 

- jádrové a periferní oblasti 

- zemědělství – pěstování 

užitkových plodin, chov 

hospodářských zvířat 

- rybolov a lesní hospodářství 

- těžba nerostných surovin 

- energetika, těžký a spotřební 

průmysl 

4.4. - Politický zeměpis 

- poloha, rozloha, lidnatost 

- státní hranice 

- státní zřízení, správní členění, 
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způsob vlády 

- stupeň rozvoje států světa 

- mezinárodní politické 

organizace a seskupení 

- ohniska neklidu v současném 

světě 

 

 

 

 

   5.1. - Krajina, příroda a životní 

prostředí 

- krajina součástí přírody 

- přírodní a kulturní krajina 

- životní prostředí lidské 

společnosti 

5.2. - Ochrana životního 

prostředí 

- lidé a životní prostředí 

- přírodní zdroje a jejich ochrana 

- životní prostředí a naše zdraví 

- světové ekologické problémy 

- moderní ochrana přírody 

- ekologická výroba 

   6.1. - Místní region 

- zeměpisná poloha 

- vztahy k okolním regionům 

- přírodní charakteristika 

- socioekonomická charakteristika 

6.2. - ČR – přírodní podmínky 

- poloha, tvar 

- povrch a jeho členění - vznik a 
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vývoj reliéfu, horopisné celky 

- podnebí - teploty a srážky, 

podnebné oblasti 

- vodstvo 

- půdy 

- rostlinstvo a živočišstvo 

- ochrana přírody  

6.2. - ČR – obyvatelstvo 

- základní údaje o obyvatelstvu 

- rozdělení obyvatelstva 

- sídla 

6.3. - ČR – administrativní 

rozdělení  

- Praha, Středočeský kraj, 

Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, 

Jihočeský kraj, kraj Vysočina, 

Pardubický kraj, Královéhradecký 

kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, 

Jihomoravský kraj, Olomoucký 

kraj, Zlínský kraj, 

Moravskoslezský kraj   

7.1. - Terénní geografická 

výuka 

- světové strany 

- odhadne vzdálenost a výšku v 

terénu 

- práce s turistickou mapou a 

buzolou 

  7.1. - Terénní geografická výuka 

- téma – Krajina a životní 

prostředí 

7.2. - Ochrana člověka při 

ohrožení zdraví a života 

- živelní pohromy 

- opatření, chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom 

v modelových situacích 
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5.7 UMĚNÍ A KULTURA 

 

 

5.7.1 - Hudební výchova   

 

 

1.  Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a 

uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou.  

Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti a Poslechové 

činnosti. 

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“. 

 

2.  Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Vyučovací předmět hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. až 9. ročníku v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 

hodin).  

 

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

Hv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně hudebního rozvoje jednotlivých 

žáků a podmínek ve škole.. 

Podle možností navštěvujeme také výchovné koncerty. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní učí hovořit. Při hodnocení výsledků práce žáků 

přihlíží vyučující především k jejich přístupu k celému múzickému komplexu hudebních činností. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou 

zaměřenost žáka na určitý typ hudebních činností. 

 

3. Průřezová témata. 
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 1.-5.ročník 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání   

- cvičení pozornosti – např. opakování rytmu, melodie 

- zapamatování si  textu, smyslové hry – zvuky, tóny 

Sebepoznání a sebepojetí  

- hra na tělo – rytmus, znázornění hudebních nástrojů, hudební sebevyjádření 

Seberegulace a sebeorganizace  

- práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci 

Psychohygiena    

- znázornění pohybu, hudba jako uklidňující prvek, podporuje vnímavost, city a vůli  

-uvolnění, relaxace při poslechu hudby  

- foukání svíček - dechová cvičení 

Kreativita 

- vyjádření písně pohybem, pantomima 

- nebát se vyjádřit své city, nálady a realizovat je 

b) Sociální rozvoj Poznávání lidí                              

- vzájemné poznávání se při práci ve skupině 

Mezilidské vztahy   

- vzájemná spolupráce při hudebních činnostech 

- dovednost vcítit se v písních do role různých lidí 

Komunikace  

- hra na ozvěnu – hlas, hudební nástroje, rytmus 

- hra na otázku a odpověď 

- spojení pohybu a hudby  

Kooperace a kompetice   

- „dětská kapela“ – snaha o spolupráci 

 - hudebně pohybové hry dávají příležitost ke spolupráci, k nácviku soc. rolí, k vytrvalosti a zodpovědnosti 

c) Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika – umět zaujmout postoj a zhodnotit „práci“ vlastní i druhého 
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2. Výchova 

demokratického občana 

Občanská společnost a škola                                 

- osvojování lid. písní, dětské hry, seznámení se s hud. díly umožňují  dětem prožít sounáležitost v soc. skup.           

Občan, občanská společnost a stát   

- schopnost aktivního naslouchání písním, empatické cítění 

Formy participace občanů v politickém životě -  úcta ke státním symbolům – hymna 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá  

- poznávání historie, hudby, hudebních žánrů a skladatelů   

Objevujeme Evropu a svět         

- prostřednictvím hud. činností a tradic se děti seznámí s jinými kulturami, jazykem a hodnotami  

4. Multikulturní výchova Kulturní diference      

 - možnost obohatit se o písně různých národů, hledat v nich podobnosti a rozdíly, poznat státní hymny  

Lidské vztahy   

- rozvíjení spolupráce mezi žáky a aktivní podílení při hudebních činnostech  

Etnický původ   

- odlišnosti v dějinách národů – např. indiánská, černošská otázka a s nimi spojené písně 

Multikulturalita  

- písně jiných národů v originálním jazyce (slovenské, anglické, …) 

5. Environmentální 

výchova 

Ekosystémy      

- poznávání hodnot přírody v písních 

 - vyjádření proměn přírody v ročních obdobích v poslechových skladbách  

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

- stará řemesla, poznávání hodnot lidské práce v písních   

Vztah člověka k prostředí    

- při poznávání života rostlin a živočichů v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

6. Mediální výchova  

Tematické okruhy 

receptivních činností: 
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení   

- poslech a hodnocení rádia Školák 

- získávání informací o hudbě a hudebních skladatelích prostřednictvím internetu 

- význam reklamy, kritický přístup k ní 



 204 

 

vnímání autora mediálních sdělení    

- hodnocení, vyjádření vlastních nápadů na vystoupení, koncerty 

Tematické okruhy 

produktivních činností: 

tvorba mediálního sdělení                                                  

- spolupráce s rádiem Školák, knihovnou a školním časopisem, správcem webových stránek školy 

 

. 

 6.-9. ročník 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

6.-9.roč. Systém hodnocení v Hv zohledňuje především dovednosti, aplikaci, tvořivost i prvky memorování. Je 

integrovanou součástí vyučovacího procesu. 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

6.-9.roč. Žáci si uvědomí vlastní možnosti při hudebních činnostech. 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

6.-9.roč. Viz systém hodnocení. Žák dokáže využít nabízených možností. 

Psychohygiena 

 

6.-9.roč. Aktivní zapojení žáků do hudebních činností /vokálních i instrumentálních/, střídání různých forem práce, 

péče o hlasovou hygienu. 

Kreativita 

 

 6.-9.roč. Rozvoj smyslového vnímání, rozvoj obecné kreativity, chápání umění jako prostředku komunikace. 

Prostřednictvím hudebních referátů se vcítit do díla autorů.  

b) Sociální rozvoj   

Poznávání lidí 6.-9.roč. Napodobování hudebních činností profesionálních umělců. 

Mezilidské vztahy 

 

6.-9.roč. Vzájemná pomoc mezi spolužáky při hudebních činnostech. Dovednost vcítit se do role hudebních 

skladatelů v různých dobách. 
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Komunikace 6.-9.roč. Rozvoj orientace v notovém zápisu. Schopnost vyjádřit vlastní názor na poslouchané hudební dílo. 

Kooperace a kompetice 6.-9.roč. Práce ve dvojicích, ve skupinách, v pěveckém sboru. 

c) Morální rozvoj  

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

6.-9.roč. Na příkladech historických osobností a hudebních skladatelů ukázat složitost řešení problémů a 

rozhodování, sepětí osobností s dobou. 

Hodnoty , postoje 

praktická etika:  

6.-9.roč. Na příkladech historických osobností a hudebních skladatelů ukázat možnosti, vlivy, omezení. Snažit se 

posoudit klady i zápory. 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

Hudební výchova přispívá historickým pohledem k tomu, aby žáci ocenili dnešní demokratickou společnost, aby si 

uvědomili, že tomu tak vždy nebylo. Měli by dojít k uvědomělému dodržování pravidel a chápat svobodu jako 

kategorii těsně spjatou s odpovědností a povinnostmi. 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

6.roč. Založení Národního divadla, veřejné sbírky, stavba, výzdoba i slavnostní zahájení. Zpěv lidových písní. 

7.roč. Vlastenecký boj: hymna Kde domov můj, národní obrození – Fr.L.Čelakovský/píseň Pocestný/, boj proti 

totalitnímu režimu –J.Hutka/Náměšť/; doba husitská – zpěv chorálů/Ktož jsú boží bojovníci/; 

8.roč. Osvobozené divadlo – boj proti fašismu; spirituály – boj za svobodu a černošská práva; rock, folk – postoje 

proti válce ve Vietnamu, hnutí hippies; boj proti totalitnímu režimu, reakce na rok 1968 /K.Kryl – 

Bratříčku,zavírej vrátka/ 

9.roč. Muzikál/některé muzikály souvisí s historickými osobnostmi nebo událostmi: Johanka z Arku-boj za pravdu 

a spravedlnost, Vlasy-odsouzení války ve Vietnamu, pohled na hnutí hippies, Evita-boj za demokracii … 

Nejstarší české písně – Hospodine, pomiluj ny; Svatý Václave – plnily funkci hymny. 

Zpěv lidových i umělých písní. 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

 6.-9.roč. Pochopit způsob organizačního uspořádání třídy, funkce učitele. 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Hudební výchova přispívá k vytvoření pocitu vlastenectví, k pocitu určitého pevného zakotvení /můj domov, česká 

země, česká píseň, česká historie, česká hudba/, ale i k tomu, že žijeme v širším společenství. V současnosti se 

ovšem toto propojení výrazně prohlubuje. 

Evropa a svět nás zajímá 6.-9.roč. Žáci se seznamují s českou hudbou v porovnání s hudbou světovou /především evropskou/ . Hudba 
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českého baroka v porovnání s hudbou Bacha, Handla a Vivaldiho; hudba českého klasicismu v porovnání s hudbou 

Haydna, Mozarta a Beethovena; hudba českého romantismu v porovnání s hudbou Schuberta, Schumanna, 

Chopina, Čajkovského, Wagnera, Verdiho. 

Žáci nacházejí podobné i rozdílné prvky v této hudbě. 

Objevujeme Evropu a svět  Žáci si v 9.ročníku připravují hudební referáty nejen z naší české populární hudby, ale také evropské a světové, 

seznamují se s novými hudebními žánry a novými zpěváky. 

Jsme Evropané  6.-9.roč. Čeští hudební skladatelé nepůsobili jen v Čechách, ale odcházeli i do jiných zemí.J.Mysliveček do Itálie, 

V.Stamic do Německa, A.Rejcha do Francie. Naopak cizí skladatelé koncertovali a pobývali u nás v Čechách 

/např. Haydn, Mozart, Beethoven, Čajkovskij…/ 

V dnešní době sbližuje Evropu i internet. 

4. Multikulturní výchova Hudební výchova seznamuje s hudbou a kulturou jiných národností, jiného životního stylu, jiných uznávaných 

hodnot. To by mělo být jedním ze základních předpokladů pro rozvíjení schopnosti chápat a tolerovat odlišnosti 

jiných národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin. Výsledkem by pak mělo být přijetí názoru o 

rovnocennosti všech těchto odlišností. 

Kulturní diference  6.-9.roč. Na pozadí rozmanitosti různých kultur si žáci lépe uvědomí svou vlastní kulturu a tradice. Do naší kultury 

se promítají cizí vlivy a naopak české osobnosti přispívají do kultury světové. 

Lidské vztahy  6.-9.roč. Na příkladech lidových i umělých písní, též na příkladech životních osudů hudebních skladatelů Hv 

ukazuje, k jakým konfliktům docházelo z důvodů náboženských, kulturních, sociálních i jiných odlišností. 

Etnický původ 8.-9.roč. Černošská otázka – spirituály, tradicionály- boj za práva a svobodu. 

7.-9.roč. Česko-německé vztahy /germanizace/-doba baroka, hudebního klasicismu. 

Multikulturalita 6.-9.roč.Žáci jsou seznamováni s tradicemi a rozmanitostmi různých kultur. Každá kultura něčím přispívá. 

Princip sociálního smíru a 

solidarity  

6.-9.roč. Hv by také měla přispět ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči 

„nepoznanému“ 

5. Environmentální 

výchova 

Vztah člověka k prostředí 6.-9.roč. Poslech hudby působí na žáky, podporuje rozvoj smyslového vnímání může 

tak ovlivnit vnímavý přístup k prostředí. 

6. Mediální výchova  

Tematické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních činností 6.-9.roč. Žáci se učí chápat cíle a strategie spotřební zábavy. 
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receptivních činností: Vnímání autora mediálních sdělení 6.-9.roč. Kvalita sdělení je závislá na subjektivním faktoru autora. 

Fungování a vliv médií ve společnosti 6.-9.roč. Práce s hudebními nahrávkami, rozvoj schopnosti zapamatovat si 

důležitá fakta, pojmy a vědomosti z hudební oblasti a zařazovat je do systému. 

Tematické okruhy 

produktivních činností: 

Tvorba mediálního sdělení 6.-9.roč. Vystoupení pěveckého sboru o Vánocích a na vernisáži, záznam tohoto 

vystoupení na kameru, využití pro video a počítač. 

Práce v realizačním týmu 6.-9.roč. Vystoupení pěveckého sboru je nutné připravovat ve skupinách. 
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4. Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- žák rozvíjí tvořivost aktivním osvojováním různých hudebních technik 

- žák vnímá umělecká díla a slohy v jejich historickém kontextu 

-žák vytváří si komlexnější pohled na společenské  a kulturní jevy na základě poznatků z různých společenských oblastí. 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- žák hodnotí své výsledky 

-žák je schopen obhájit svá rozhodnutí 

-žák vyhledává vazby mezi druhy umění a žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která zprcovává 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- žák rozvíjí dovednosti vést diskusi a dialogy o dojmech z uměleckého díla 

- žák přistupuje ke kultuře a umění jako ke způsobu dorozumívání 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

-žák využívá prostoru pro osobité hudební  projevy 

-žák se podílí  na utváření příjemné atmosféry a estetického prostředí 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- žák projevuje zájem o kulturní dění 

-žák má potřebu navštěvovat kulturní zařízení - kulturní akce, divadla, koncerty 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- žák si osvojuje  hudební techniky, nástroje 

- žák používá bezpečně a účinně materiály, vybavení, nástroje 
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5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

1. stupeň 

Očekávané výstupy - 1. období (OVO Učivo (U) 

žák 

1.1 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase 

1.2 rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

1.3 využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře 

1.4 reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

1.5 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a dynamické 

změny v proudu znějící hudby 

1.6 rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

1. VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

1.1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a 

tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu 

1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

1.3 dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 

1.4 intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových 

tóninách (5., 3. a 1. stupeň, volné nástupy 8. a spodního 5.stupně apod.), hudební hry 

(ozvěna, otázka - odpověď apod.) 

1.5 grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace 

v notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její reprodukce 

 

2. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 

pomocí jednoduchých hudebních nástrojů (Orffův instrumentář), zobcových fléten, 

keyboardů apod. 

2.2 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba předeher, meziher 

a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby v 

rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď), 

jednodílná písňová forma (a - b) 

2.3 grafický záznam melodie - rytmické schéma jednoduché skladby (její části - 

motivku, tématu apod.), záznam melodie a její reprodukce, využití notačních programů 

 

3. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

3.1 taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, 

taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - 

pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

3.3 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci 
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či pohybových hrách 

 

4. POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška 

4.2 vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

4.3 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým 

nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie 

vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v 

hudebním proudu 

4.4 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 

nástroj 

4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. 

4.6 hudební formy - rondo, malá písňová forma, variace, velká písňová forma 

4.7 interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková 

 

 

Rozdělení učiva do ročníků 

1. třída 2. třída 3. třída 

1. VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

1.1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké 

dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a 

tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), 

hlasová hygiena, rozšiřování hlasového 

rozsahu 

1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 

2/4, 3/4 taktu 

 

1.4 intonace, vokální improvizace - 

hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď 

apod.) 

1.5 grafický záznam vokální hudby - čtení 

a zápis rytmického schématu písně, 

1. VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

1.1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké 

dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a 

tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), 

hlasová hygiena, rozšiřování hlasového 

rozsahu 

1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 

2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

1.3 dvojhlas a vícehlas -  prodleva, kánon, 

průprava k dvojhlasu 

1.4 intonace, vokální improvizace – 

 diatonické postupy v durových tóninách 

 5., 3. a 1. stupeň , hudební hry  (ozvěna, 

otázka - odpověď apod.) 

1. VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

1.1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké 

dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a 

tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), 

hlasová hygiena, rozšiřování hlasového 

rozsahu 

1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 

2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

1.3 dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, 

lidový dvojhlas apod. 

1.4 intonace, vokální improvizace - 

diatonické postupy v durových a mollových 

tóninách 5., 3. a 1. stupeň,  hudební hry 

(ozvěna, otázka - odpověď apod.) 



 211 

orientace v notovém (grafickém) záznamu 

jednoduché melodie, její reprodukce – noty 

g, a, h1 

1.5 grafický záznam vokální hudby – 

dynamické značky, repetice, houslový klíč, 

 noty půlové, čtvrťové, osminové - psaní a 

čtení not, vyhledávání  v notovém zápisu 

1.5 grafický záznam vokální hudby –  

pomlky, houslový klíč, posuvky, noty c1 – 

a1 

čtení a zápis rytmického schématu písně, 

orientace v notovém (grafickém) záznamu 

jednoduché melodie, její reprodukce 

2. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých skladbiček 

pomocí jednoduchých hudebních nástrojů 

(Orffův instrumentář), zobcových fléten, 

keyboardů apod. 

2.2 rytmizace, melodizace a stylizace, 

hudební improvizace - (akcentace těžké 

doby v rytmickém doprovodu, ostinato, 

prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - 

odpověď), jednodílná písňová forma (a - b) 

 

2. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých skladbiček 

pomocí jednoduchých hudebních nástrojů 

(Orffův instrumentář) 

2.2 rytmizace, melodizace a stylizace,  

hudební improvizace – 

rytmická cvičení, melodizace textů, využití  

dětského instrumentáře a improvizovaných  

nástrojů, 

hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď) 

 

2. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých skladbiček 

pomocí jednoduchých hudebních nástrojů 

(Orffův instrumentář), zobcových fléten, 

keyboardů apod. 

2.2 rytmizace, melodizace a stylizace, 

hudební improvizace - tvorba předeher, 

meziher a doher s využitím tónového 

materiálu písně, hudební doprovod 

(akcentace těžké doby v rytmickém 

doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry 

(ozvěna, otázka - odpověď), jednodílná 

písňová forma (a - b) 

2.3 grafický záznam melodie - rytmické 

schéma jednoduché skladby (její části - 

motivku, tématu apod.) 

3. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

3.1 taktování, pohybový doprovod znějící 

hudby - dvoudobý, třídobý takt, taneční hry 

se zpěvem, jednoduché lidové tance 

3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce 

na změny v proudu znějící hudby - 

pantomima a pohybová improvizace s 

využitím tanečních kroků 

3.3 orientace v prostoru - pamětné 

3. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

3.1 taktování, pohybový doprovod znějící 

hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, 

taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové 

tance 

3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce 

na změny v proudu znějící hudby - 

pantomima a pohybová improvizace s 

využitím tanečních kroků 

3. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

3.1 taktování, pohybový doprovod znějící 

hudby - dvoudobý, třídobý takt, taneční hry 

se zpěvem, jednoduché lidové tance 

3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce 

na změny v proudu znějící hudby - 

pantomima a pohybová improvizace s 

využitím tanečních kroků 

3.3 orientace v prostoru - pamětné 
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uchování a reprodukce pohybů 

prováděných při tanci či pohybových hrách 

3.3 orientace v prostoru - pamětné 

uchování a reprodukce pohybů 

prováděných při tanci či pohybových hrách 

 

uchování a reprodukce pohybů 

prováděných při tanci či pohybových hrách 

4. POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška 

 

4.4 hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas a 

hudební nástroj 

4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, 

pochodová, ukolébavka apod. 

4.6 hudební formy - malá písňová forma 

4.7 interpretace hudby - slovní vyjádření 

(jaká je to hudba a proč je taková) 

4. POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška 

 

4.3 hudební výrazové prostředky a 

hudební prvky s výrazným sémantickým 

nábojem - rytmus, melodie, pohyb melodie 

(melodie vzestupná a sestupná) 

4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, 

pochodová, ukolébavka apod. 

 

4. POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška 

4.2 vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

4.3 hudební výrazové prostředky a 

hudební prvky s výrazným sémantickým 

nábojem - rytmus, melodie, pohyb melodie 

(melodie vzestupná a sestupná) 

4.4 hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas a 

hudební nástroj 

4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, 

pochodová, ukolébavka apod. 

4.6 hudební formy -  malá písňová forma 

4.7 interpretace hudby - slovní vyjádření 

(jaká je to hudba a proč je taková) 

. 

 

 

Očekávané výstupy - 2. období (OVO) Učivo 

žák 

1.7 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase či dvojhlase v durových i 

mollových tóninách a při zpěvu 

využívá získané pěvecké dovednosti 

1.8 orientuje se v zápisu jednoduché písně 

či skladby a podle svých individuálních 

schopností a dovedností ji realizuje 

1. VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

1.1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a 

tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového 

rozsahu 

1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

1.3 dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 

1.4 intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových 

tóninách (5., 3. a 1. stupeň, volné nástupy 8. a spodního 5.stupně apod.), hudební hry 

(ozvěna, otázka - odpověď apod.) 
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1.9 využívá na základě svých hudebních 

schopností a dovedností jednoduché 

popřípadě složitější hudební nástroje k 

doprovodné hře i k 

reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 

písní 

1.10 rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 

1.11 vytváří v rámci svých individuálních 

dispozic jednoduché předehry, mezihry a 

dohry a provádí elementární hudební 

improvizace 

1.12 rozpozná v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na metrorytmické, 

tempové, dynamické i 

zřetelné harmonické změny 

1.13 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové 

improvizace 

1.5 grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu písně, 

orientace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její reprodukce 

 

2. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 

pomocí jednoduchých hudebních nástrojů (Orffův instrumentář), zobcových fléten, 

keyboardů apod. 

2.2 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba předeher, 

meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace 

těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - 

odpověď), jednodílná písňová forma (a - b) 

2.3 grafický záznam melodie - rytmické schéma jednoduché skladby (její části - 

motivku, tématu apod.), záznam melodie a její reprodukce, využití notačních programů 

 

3. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

3.1 taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý 

takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - 

pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

3.3 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při 

tanci či pohybových hrách 

 

4. POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška 

4.2 vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

4.3 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým 

nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie 

(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, 

harmonické změny v hudebním proudu 

4.4 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 

nástroj 

4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. 
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4.6 hudební formy - rondo, malá písňová forma, variace, velká písňová forma 

4.7 interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková 
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Rozdělení učiva do ročníků 

4. třída 5. třída 

1. VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

1.1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, 

výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), 

hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu 

1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

1.3 dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 

1.4 intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v 

durových a mollových tóninách (5., 3. a 1. stupeň, volné nástupy 

8. a spodního 5.stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - 

odpověď apod.) 

1.5 grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického 

schématu písně, orientace v notovém (grafickém) záznamu 

jednoduché melodie, její reprodukce 

 

1. VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

1.1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, 

výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), 

hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu 

1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

1.3 dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 

1.4 intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v 

durových a mollových tóninách (5., 3. a 1. stupeň, volné nástupy 

8. a spodního 5.stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - 

odpověď apod.) 

1.5 grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického 

schématu písně, orientace v notovém (grafickém) záznamu 

jednoduché melodie, její reprodukce 

 

2. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních 

nástrojů (Orffův instrumentář), zobcových fléten, keyboardů 

apod. 

2.2 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - 

tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu 

písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém 

doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - 

odpověď), jednodílná písňová forma (a - b) 

2.3 grafický záznam melodie - rytmické schéma jednoduché 

skladby (její části - motivku, tématu apod.), záznam melodie a její 

reprodukce, využití notačních programů 

2. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních 

nástrojů (Orffův instrumentář), zobcových fléten, keyboardů 

apod. 

2.2 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - 

tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu 

písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém 

doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - 

odpověď), jednodílná písňová forma (a - b) 

2.3 grafický záznam melodie - rytmické schéma jednoduché 

skladby (její části - motivku, tématu apod.), záznam melodie a její 

reprodukce, využití notačních programů 

3. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

3.1 taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, 

třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové 

3. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

3.1 taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, 

třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové 
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tance 

3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu 

znějící hudby - pantomima a pohybová improvizace s využitím 

tanečních kroků 

3.3 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce 

pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách 

tance 

3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu 

znějící hudby - pantomima a pohybová improvizace s využitím 

tanečních kroků 

3.3 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce 

pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách 

4. POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška 

4.2 vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

4.3 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným 

sémantickým nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, 

kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a 

sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, 

harmonické změny v hudebním proudu 

4.4 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 

lidský hlas a hudební nástroj 

4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, 

ukolébavka apod. 

4.6 hudební formy - rondo, malá písňová forma, variace, velká 

písňová forma 

4.7 interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a 

proč je taková 

4. POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška 

4.2 vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

4.3 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným 

sémantickým nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, 

kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a 

sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, 

harmonické změny v hudebním proudu 

4.4 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 

lidský hlas a hudební nástroj 

4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, 

ukolébavka apod. 

4.6 hudební formy - rondo, malá písňová forma, variace, velká 

písňová forma 

4.7 interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a 

proč je taková 

2.stupeň 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

2.1 využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

2.2 uplatňuje získané pěvecké 

dovednosti a návyky při zpěvu i při 

mluvním projevu v běžném životě; 

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 

5. VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

5.1 pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 

nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý zpěv, deklamace, 

techniky vokálního projevu (scat, falset apod.), jejich individuální využití při zpěvu i při společné 

vokálně instrumentálních aktivitách 

5.2 intonace a vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách, 

improvizace jednoduchých hudebních forem 

5.3 hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí, využívání rytmických zákonitostí při 
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a rytmicky přesně 

v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 

kvalitní vokální projev druhého 

2.3 reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností a 

dovedností různé motivy, témata i části 

skladeb, vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché 

hudební improvizace 

2.4 orientuje se v zápise písní a skladeb 

různých stylů a žánrů, tyto písně či 

skladby na základě individuálních 

schopností a získaných dovedností 

svým 

způsobem realizuje 

2.5 rozpozná některé z tanců různých 

stylových období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků k 

poslouchané hudbě a na základě 

individuálních 

hudebních schopností a pohybové 

vyspělosti předvede jednoduchou 

pohybovou vazbu 

2.6 orientuje se v proudu znějící hudby, 

vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky a charakteristické 

sémantické prvky, chápe jejich význam 

v hudbě a na 

základě toho přistupuje k hudebnímu 

dílu jako k logicky utvářenému celku 

2.7 zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

vokálním projevu 

5.4 orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie, reprodukce zapsané melodie 

5.5 rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti - reprodukce tónů, převádění melodií z 

nezpěvné do zpěvné polohy, zachycování rytmu popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně pomocí 

notového (grafického) záznamu 

5.6 reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání možností 

nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné 

hudební činnosti) 

 

6. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

6.1 hra na hudební nástroje - nástrojová reprodukce melodií (písní, motivků, témat, jednoduchých 

skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova 

instrumentáře, keyboardů a počítače, nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy) 

6.2 záznam hudby - noty, notační programy (např. Capella, Finale, Sibelius) a další způsoby záznamu 

hudby 

6.3 vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje - 

představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální 

6.4 tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 

 

7. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

7.1 pohybový doprovod znějící hudby - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění 

7.2 pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla - pantomima, 

improvizace 

7.3 pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové, dynamické rytmicko- metrické, 

harmonické 

7.4 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či 

pohybových hrách 

 

8. POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

8.1 orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - postihování hudebně výrazových 

prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě 

(zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich 



 218 

slyšenou hudbu do stylového období a 

porovnává ji z hlediska její slohové a 

stylové 

příslušnosti s dalšími skladbami 

2.8 vyhledává souvislosti mezi hudbou 

a jinými druhy umění 

význam pro pochopení hudebního díla 

8.2 hudební dílo a její autor - hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 

dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, 

epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost) 

8.3 hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním 

tradicím a zvykům 

8.4 interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové zařazení 

apod.), vytváření vlastní soudů 
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Rozdělení učiva do ročníků 

    

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

5.1 - Píseň 

proměna ve staletích 

5.2 - Hrajeme a 

zpíváme ve 2, 3, 4 

Taktování 

2, 3, 4- dobrý takt 

Jednoduchý lidový 

tanec 

5.4 - Partitura 

Dělení hlasů 

5.5 - Jak funguje 

hudba 

melodie  

rytmus 

harmonie  

barva 

dynamika 

 

5.1 –  

Hlas 

Hlas a zpěv 

Mutace 

Hlasová hygiena 

5.5 - Kánon a Fuga 

Kánon  

Fuga 

Varhany 

5.6 -  Lidová píseň 

Ukolébavka 

Milostná píseň 

Pracovní píseň 

Koledy 

Sběratelé lidových 

písní 

5.1 pěvecký a mluvní projev - rozšiřování 

hlasového rozsahu, hlasová hygiena,  

5.2 intonace a vokální improvizace 

5.3 hudební rytmus - odhalování 

vzájemných souvislostí, využívání 

rytmických zákonitostí při vokálním 

projevu 

5.6 vlastní vokální projev a vokální projev 

ostatních. 

5.1 pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového 

rozsahu, hlasová hygiena 

5.2 intonace a vokální improvizace 

5.3 hudební rytmus - odhalování vzájemných 

instrumentáře souvislostí, využívání rytmických 

zákonitostí při vokálním projevu 

5.6 vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, 

hledání možností nápravy hlasové nedostatečnosti 

(transpozice melodie, využití jiné 

hudební činnosti) 

 

6.1-6.2 - Hudba, 

kam se podíváš 

6.1 - Rytmus 

Bicí nástroje 

Orffovy nástroje 

Exotické hudební 

nástroje 

Vozembouch 

6.4 -  Sluch 

Absolutní sluch 

6.1 nástrojová reprodukce melodií (písní, 

motivů, témat, jednoduchých skladeb), 

hra a tvorba doprovodů s využitím 

nástrojů Orfeova instrumentáře 

 

6.1 nástrojová reprodukce melodií (písní, motivků, 

témat, jednoduchých skladeb), hra a tvorba doprovodů s 

využitím nástrojů Orfeova instrumentáře 

 

 

7.1 - Hudba a tanec 

Balet 

Výrazový tanec 

7.2 - Tanec 

Původ tance 

Pantomima  

7.1 - taktování, taneční kroky, vlastní 

pohybové ztvárnění 

7.4 pamětné uchování a reprodukce 

7.1 - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové 

ztvárnění 

7.4 pamětné uchování a reprodukce pohybů 
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Pantomima Balet 

Výrazový tanec 

Společenské tance 

pohybů prováděných při tanci či 

pohybových hrách 

 

 

prováděných při tanci či pohybových hrách 

 

 

8.1-8.3 - Když se 

sejdou housle 

s basou 

dudácká muzika 

cimbálová kapela  

dudácký festival 

Křížek 

Béčko 

Odrážka 

 

8.2-8.4  

Duchovní hudba a 

světská hudba 

Oratorium 

Kantáta  

Koncert 

Lidské nešvary a 

hudba 

Hudba jako kulisa 

Hudební přehrávače 

a nosiče 

8.2-8.3 - Artificiální a nonartificiální 

hudba 

Renesance, Baroko, Klasicismus,  

Romantismus  

Národní divadlo 

 

8.2-8.3 –  

Česká populární hudba 

Úvodní přehled 

Jazz a swing v české hudbě 

Osvobozené  divadlo, Trampská píseň, Folk, Country, 

Western 

50.  -  60.  léta  - Divadla malých forem 

Semafor 

60. léta  -  Big beat  USA  50. léta  -  Rock  and  roll 

Anglie  60. léta   -   rocková hudba 

 

USA jako kolébka jazzu a pop music 

Pochodový jazz, Klasický jazz 

 

USA  30. – 40. léta  -  jazz,  swing  

Český Romantismus 

70.  -  80. léta  v české populární hudbě  

 

 

Folk a country, Pop music, Hard  rock, Blues rock, 

Disco , Punk,, Heavy metal 

90. léta v české populární hudbě 

Techno, house 

Hip hop, Rock, Punk  rock, Kytarový rock, Big beat, 

Muzikály 

8.4 - Hudební  festivaly 

Vážná hudba 20. století 
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5.7.2 – Výtvarná výchova             

 

1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA je založena na dvou základních fenoménech – výtvarném projevu a na výtvarné kultuře. Rozvíjí specifické složky 

osobnosti orientované na vizuálním vnímání, obrazotvornosti, vyjadřování a komunikaci. 

 Základním rysem kompetence předmětu je propojování smyslových, citových a myšlenkových složek psychiky žáka se schopností 

hlubokého prožívání a osobitého vyjadřování jevů a vztahů v mnohotvárném vnějším a vnitřním světě. Propojování obrazného a verbálního 

vnímání, cítění, myšlení a projevu napomáhá VV vnitřní duchovní jednotě osobnosti, jejímu celistvému bytí a humanizaci světa. 

 

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

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

Vv 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

 

 Obsah učiva je volně rozvržen na tříletá období. Učitel si sám podle svého uvážení rozdělí učivo do jednotlivých ročníků. Jednotlivé klíče 

– náhledy na učivo – usnadňují orientaci v horizontální a vertikální návaznosti, propojování a gradování obsahu, úkolů a cílů předmětu. Úvod ke 

každému z klíčů obsahuje klíčová slova jako základní zobecňující a orientační pojmy pro kontinuální koncipování, realizaci a zpětnou vazbu. 

 INSPIRACE obsahuje uspořádané soubory námětů, TVOŘENÍ představuje tematizaci – uspořádání látky do okruhů. ZRCADLO 

obsahuje evaluační kritéria. 

 Hodinová dotace je v prvním až třetím ročníku 1 hodina týdně, ve čtvrtém a pátém ročníku 2 hodiny týdně. Na druhém stupni probíhá 

výuka v šestém a sedmém ročníku 2 x týdně, v osmém a devátém  ročníku 1 x týdně. Výuka je realizována v kmenových třídách. 

 

3. Průřezová témata. 

 1.-5.ročník 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání    - vnímání okol. světa, barev a pojmenování tvarů  
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Sebepoznání a sebepojetí – výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu 

Seberegulace a sebeorganizace – práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci a rozplánovat  jednotlivé 

postupy 

Psychohygiena – hra s barvou, uvolnění, relaxace – abstraktní práce 

Kreativita – nebát se vyjádřit své nápady, realizovat je a dotvářet 

b) Sociální rozvoj Poznávání lidí – vzájemné poznávání se při práci ve skupině 

Mezilidské vztahy – respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 

Komunikace – řeč barev a tvarů, jak je vnímáme, rozbor uměleckých děl 

Kooperace a kompetice – rozvíjet dovednost navazovat na druhé i prosadit vlastní názor 

c) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – učí se řešit problematiku technického rázu, zvládat různé malířské 

postupy 

Hodnoty, postoje, praktická etika –hodnocení vlastní i cizí práce, umět pochválit i zkritizovat 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá – život dětí v cizích zemích, výtvarné ztvárnění zážitků z prázdnin 

Objevujeme Evropu a svět – životní styl Evropanů, jejich zvyky, tradice 

4. Multikulturní výchova Lidské vztahy-  vztahy v  rodině  , v kolektivu třídy - využití v tematické práci 

Etnický původ – poznávání umění  různých etnických skupin 

5. Environmentální 

výchova 

Ekosystémy – vyjádření proměny ekosystémů v různých ročních obdobích, využití přírodních  materiálů, ochrana 

přírody 

Základní podmínky života – voda, vzduch, země – výtvarné vyjádření, péče o rostliny 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – průmysl a životní prostředí – modely, stavebnice, makety 

Vztah člověka k prostředí- naše obec , její  historické památky, architektura – tematické využití 

6. Mediální výchova Tematické okruhy receptivních činností: 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – význam reklamy, kritický přístup k ní, pokus o vlastní tvorbu - 

plakáty 
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Tematické okruhy produktivních činností: 

tvorba mediálního sdělení - spolupráce se školním časopisem, knihovnou – výtvarné soutěže, výstavy, vernisáž 

 

 

 6.-9. ročník 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Každá  výtvarná tvořivost žáka vychází z jeho osobních prožitků/zrakových,sluchových,citových/.Realizujíc 

stanovený cíl,obhajuje smysluplnost svého originálního pojetí dodržováním principů zvolené 

techniky,výtvarných zákonitostí proporčních,perspektivních. 

6.-9. ročník – Výtvarné vyjadřování a zobrazování skutečnosti 

6.-8. ročník – Čím děti žijí  

6.- 9 ročník – Člověk 

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

  Hodnocení  výsledků tvořivé činnosti žáků formou výstavy všech prací vede ke konfrontování,hledání 

kladného,záporného v práci své a svých spolužáků. 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

Jednotlivé fáze výtvarné  činnosti jsou stanoveny,ale žák sám rozhoduje o jejich pořadí a uplatnění. 

Psychohygiena 

 
  Využití hudby k relaxaci a překonání psychické únavy. 

Kreativita 

 
  Je samozřejmou součástí každé tvořivé činnosti výtvarné výchovy. 

b) Sociální rozvoj  

Poznávání lidí 
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Mezilidské vztahy 

 

 

Komunikace 

 
  Diskuze nad výtvarnými díly,formulace  osobního názoru na dílo,respektování pravidel diskuze 

Výtvarné umění 6.-9. ročník  

Kooperace a kompetice 

 

  Realizace výtvarných námětů ve dvojicích,pracovních skupinách /6.-9. ročník/ 

c) Morální rozvoj Morální rozvoj  

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty,postoje,praktická etika 

 

Výtvarné umění 6.-9. ročník -  na osobnostech a dílech v dějinách umění ukazovat  názorové 

problémy,rozhodování a řešení  ve spojitosti s určitou dobou  a událostmi v dějinách lidstva. 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

 

Hodnoty , postoje 

praktická etika:  

 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

 

Občanská společnost a 

škola 

Hodnocení a posuzování výsledků tvořivé činnosti vlastní a spolužáků vede žáky k tomu, aby uměli 

vyslechnout názory druhých, aby je uměli  přijmout  a aby uměli zformulovat a přednést svůj názor. 

Občan,občanská společnost 

a stát 

Výtvarné umění 

6.ročník – lidové umění 

7.ročník – architektura doby románské, gotické a renesance 

8.ročník – výtvarné umění 18.a 19. století 

9.ročník – výtvarné umění 20. století 
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Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

  Společně žijeme,společně tvoříme a respektujeme pozitivní názory druhých. 

  

3. Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních souvislostech 

 

4. Multikulturní výchova Poznávání výtvarných děl jednotlivých historických epoch a děl představitelů výtvarných směrů v českém a 

světovém výtvarném umění.Rozdíly v úrovni děl,vzájemná ovlivňování,vliv světového umění na české ,přínos 

českého umění světovému. 

5. Environmentální 

výchova 
Příroda je bohatý zdroj inspirací pro výtvarné vyjadřování. 

6. Mediální výchova Výtvarné umění – 6.-9. ročník 

Na základě historických zkušeností s nepochopením nových výtvarných směrů ukázat vliv médií na život 

společnosti a ovlivňování názorů  lidí. 

6.-9. ročník : prezentace školní výstavy žákovských výtvarných prací /Vernisáž/ 

8. ročník : Čím děti žijí – život na sídlišti/koláž,plakát graffiti / 

9. ročník : Stopy člověka - plakát 

 

 

4. Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

  žák: 

- Obohacuje se o nové poznatky ve sféře materiální a duchovní prostřednictvím vlastní tvorby 

- Experimentuje s materiálem, pocity i získanými vědomostmi 

- Rozvíjí tvořivost aktuálním osvojováním různých výtvarných technik 

- Vnímá umělecké dílo a slohy v jejich historickém kontextu 

- Formuje studijní dovednosti cvičením představivosti, fantazie a paměti 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 žák: 

-      kriticky myslí při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby 

-      je schopen obhájit svá rozhodnutí 

      -      hodnotí své výsledky slovně 

      -      utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci ve skupině, s učitelem a jinými lidmi 

      -      napomáhá k zvládání vlastního chování pomocí výtvarného projevu 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

  žák: 

rozvíjí dovednosti vést diskusi a dialogy o dojmu z uměleckého díla 

výstižně a kultivovaně se vyjadřuje ve výtvarném projevu 

přistupuje k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání 

přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

žák: 

využívá prostoru pro osobité výtvarné  projevy 

podílí se na utváření příjemné atmosféry a estetického prostředí školy 

rozvíjí schopnost poznávání, sebepoznávání a sebepojetí 

snaží se o cvičení sebekontroly a sebeovládání 

cvičí se v kreativitě a je v ní podporován 

poznává lidi v rámci skupiny a třídy 

utváří hezké mezilidské vztahy 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

žák: 

respektuje , chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví 

má potřebu návštěv výstav a galerií 

projevuje zájem o kulturní dění 

ochotně pomáhá zejména slabším 

 



 228 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 

 

žák: 

osvojuje si výtvarné techniky, nástroje 

používá bezpečně a účinně materiály, vybavení, nástroje 

s radostí pracuje a tvoří 

 

 

5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

 

 1. stupeň – 1. období 

 

Očekávané výstupy – 1. období Učivo 

žák 

1.1 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

(linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě 

odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

1.2 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom 

v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty a další prvky a jejich kombinace 

1.3 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich 

vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

1.4 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní 

zkušeností 

1.5 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral 

či 

upravil 

1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

1.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, rytmus), jejich 

kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru 

1.2 uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a 

dynamickém vyjádření 

1.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 

- vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, 

pohybových, čichových, 

chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými 

ostatními smysly 

2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

2.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních zkušeností, -manipulace s objekty, pohyb těla a 
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 jeho umístění v prostoru, akční tvar 

malby a kresby 

2.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a 

uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, 

plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, 

reklama 

2.3 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich 

vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

3. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

3.1 osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; 

odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) v rámci skupin, 

v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 

3.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v 

komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v 

nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností a zaměření 

3.3. proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny 

obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 

Rozdělení učiva do ročníků 

1. třída 2. třída 3. třída 

1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

1.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření - 

linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 

kvality 

1.2 uspořádání objektů do celků - uspořádání 

na základě jejich výraznosti, velikosti a 

vzájemného postavení  

 

1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

1.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření - 

linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 

kvality, textury - jejich jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, rytmus), jejich 

kombinace a proměny v ploše, objemu a 

prostoru 

1.2 uspořádání objektů do celků - uspořádání 

na základě jejich výraznosti, velikosti a 

1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

1.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k 

vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná 

vyjádření podnětů hmatových, sluchových, 

pohybových, čichových, 

chuťových a vyjádření vizuálních podnětů 

prostředky vnímatelnými ostatními smysly 
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vzájemného postavení ve statickém a 

dynamickém vyjádření 

 

2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

2.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - 

jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, 

objekty, ilustrace textů, volná malba 

2.3 přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením - hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, založené 

na smyslovém vnímání) 

2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

2.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností, -manipulace s objekty, pohyb těla 

a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a 

kresby 

 

2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

2.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností, -manipulace s objekty, pohyb těla 

a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a 

kresby 

2.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - 

jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, 

objekty, ilustrace textů, volná malba, 

skulptura, plastika, animovaný film, comics, 

fotografie, elektronický obraz, reklama 

2.3 přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením - hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, založené 

na smyslovém vnímání) 

3. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH 

ÚČINKŮ 

3.1 osobní postoj v komunikaci - jeho 

utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace 

vizuálně obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) v rámci skupin, 

v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s 

vlastní interpretací 

3.2 komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření - v komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v 

nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo 

školu); vysvětlování výsledků tvorby podle 

3. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH 

ÚČINKŮ 

3.1 osobní postoj v komunikaci - jeho 

utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace 

vizuálně obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) v rámci skupin, 

v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s 

vlastní interpretací 

 

3. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH 

ÚČINKŮ 

3.2 komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření - v komunikaci se spolužáky, 

rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v 

nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); 

vysvětlování výsledků tvorby podle svých 

schopností a zaměření 

3.3. proměny komunikačního obsahu – 

záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 

vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného 

umění 
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svých schopností a zaměření 
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1. stupeň – 2. období 

 

Očekávané výstupy – 2. období Učivo 

žák 

1.6 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní 

poměry, 

barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

1.7 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu 

k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém 

vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 

uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý 

model 

1.8 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na 

projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která 

mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

1.9 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá 

na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; 

uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

1.10 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a 

interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky 

(včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 

1.11 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a 

přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

1.12 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

1.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, rytmus), jejich 

kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru 

1.2 uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a 

dynamickém vyjádření 

1.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 

- vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, 

pohybových, čichových, 

chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými 

ostatními smysly 

2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

2.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních zkušeností, -manipulace s objekty, pohyb těla a 

jeho umístění v prostoru, akční tvar 

malby a kresby 

2.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a 

uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, 

plastika, animovaný film, comics, 

fotografie, elektronický obraz, reklama 

2.3 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich 

vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

3. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

3.1 osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; 
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odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) v rámci skupin, 

v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 

3.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v 

komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v 

nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností a zaměření 

3.3. proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny 

obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 
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Rozdělení učiva do ročníků 

4. třída 5. třída 

1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

 

1.2 uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a 

dynamickém vyjádření 

1.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 

- vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, 

pohybových, čichových, 

chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými 

ostatními smysly 

 

1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

1.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, rytmus), jejich 

kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru 

 

 

2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

 

2.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a 

uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, 

plastika, animovaný film, comics, 

fotografie, elektronický obraz, reklama 

2.3 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich 

vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

2.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních zkušeností, -manipulace s objekty, pohyb těla a 

jeho umístění v prostoru, akční tvar 

malby a kresby 

2.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a 

uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, 

plastika, animovaný film, comics, 

fotografie, elektronický obraz, reklama 

2.3 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich 

vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

3. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

3.1 osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; 

odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) v rámci skupin, 

v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 

3.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v 

3. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

3.1 osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; 

odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) v rámci skupin, 

v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 

3.3. proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny 
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komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v 

nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností a zaměření 

 

obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 
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 2. stupeň 

 

 Očekávané výstupy  Učivo 

Žák 

2.1 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 

2.2 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 

zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

2.3 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 

2.4 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i 

běžně 

užívaných vizuálně obrazných vyjádřeních 

2.5 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového 

účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

2.6 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i 

minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z 

osobních zkušeností a prožitků 

2.7 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

2.8 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

4. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

4.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v 

ploše, objemu, prostoru a v časovém 

průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), 

ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření 

4.2 uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a 

časovém průběhu - vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi 

objekty (lineární, světlostní, 

barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující 

časový průběh) ve statickém i dynamické vyjádření 

4.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními 

smysly - vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při 

vlastní tvorbě; reflexe ostatních 

uměleckých druhů (hudebních, dramatických) 

4.4 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká 

výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická 

média, reklama; výběr, kombinace a 

variace ve vlastní tvorbě 

5. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

5.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních zkušeností -manipulace s objekty, pohyb těla a 

jeho umístění v prostoru, akční tvar 

malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných 

vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace 

5.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - hračky, objekty, ilustrace 

textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, 

fotografie, elektronický obraz, 
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vztazích; 

nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 

reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; 

rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry 

5.3 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich 

vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, symbolická, 

založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, 

expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích 

činnostech 

6. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

6.1 osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; 

důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření 

(samostatně vytvořených a 

přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování 

6.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - utváření a 

uplatnění komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků 

tvorby s respektováním záměru 

autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace 

6.3 proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny 

obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného 

 



 238 

 

Rozdělení učiva do ročníků 

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

 

4.1 – Výtvarné vyprávění 

-Pohádka 

 

4.2 – Dekorativní práce 

Spojení kresby a písma (ŽIVÁ 

ABECEDA) 

Práce dekorativní 

Symbolická funkce barev 

Hra s linií (HRAD) 

 

4.3 - Prostorové práce 

Dárky pro prvňáky (ZVÍŘATA) 

Barevná nadsázka 

4.1 –  

Přírodniny 

Lineární a barevné vyjádření 

vnitřní stavby 

Práce dekorativní 

Kresba 

Symbolická funkce barev – 

POHÁDKOVÝ ZÁMEK 

Body, čáry, linie, Výplně plochy 

s využitím hotového písma 

Zobrazování přírody a věci, 

Zvířata, Ptáci, Brouci 

4.2 - Užitá tvorba 

Novoročenka (VÁNOČNÍ 

STROM – plošná kompozice) 

Prostorové řešení plochy, 

Přehýbání, Skládání, Trhání, 

Vyklápění, Prostorová 

představivost 

4.3 – Prostorové vytváření 

Ptáci, zvířata, Dárky pro prvňáky 

Rytmické řešení plochy , Krajina 

(kopce, stromy) 

4.4 - Autoportrét, dvojportrét 

Poznávání možností lidské tváře  

Zpřesňování proporcí 

4.1 – Zobrazování přírody a věcí 

Stroje a mechanismy 

Přírodniny 

Dotváření vztahu k životnímu 

prostředí 

4.2 - Otiskování v barvě 

Dotváření kresbou 

MOŘE A LODĚ 

Prostorové vytváření 

Figury (ČERTI, MIKULÁŠ) 

Dárky 

Užitá tvorba 

NOVOROČENKA (MĚSTO) 

 

4.1 – Úvod do grafické varianty 

Body, čáry, linie – náčrty 

Zobrazování přírody a věcí 

Předměty denní potřeby 

Zajímavé tvary a struktury  

Volná technika 

4.2 – Výplň obdélníku 

Výplň kruhu 

 

5.1 – Lidové vánoční zvyky 

Fantazie (SNĚHULÁCI) 
55..22  --  PPrrááccee  ss  ddrroobbnnýýmm  mmaatteerriiáálleemm  

FIGURKY 
55..11  --  HHrryy  ssppoojjeennéé  

ss  eexxppeerriimmeennttoovváánníímm  

5.1 - Portrét – grafické pojetí 

Pocta např. Šlitrovi 
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Výtvarné práce v materiálu 

Papír, Textil, Drobný materiál 

 

5.2 – Pohádková zvířata 

Body, Čáry, Linie, Řešení plochy 

 

5.3 – Výtvarné vyjadřování 

skutečnosti 

Proporce hlavy 

Portrét, Přírodniny 

Charakteristické rysy ve 

studijních a fantazií dotvořených 

pracích 

Hrací kostky 

Dětská kresba 

 

Barevné skvrny (MOTÝLI) 

Variace na abstraktní umění 

55..22  ––  PPoorrttrréétt,,  hhllaavvaa  ppoohhááddkkoovvéé  

bbyyttoossttii  

Tvarová a barevná nadsázka 

DDeekkoorraattiivvnníí  pprrááccee  

Kompozice (využívání hotového i 

volně kresleného písma) 

Koláže 

Plakáty 

VVoollnnýý vvýýttvvaarrnnýý  ppřřeeppiiss  sskkuutteeččnnoossttii  

Grafické techniky (PŘÍRODA 

MĚSTA) 

Poznávání různých způsobů 

výtvarných vyjadřování 

Portrét – volná technika, Pocta 

Piccasovi 

Hry na experimentování, Otisky, 

frotáže, koláže 

Poznávání různých způsobů 

výtvarného vyjadřování 

5.2 - Plošné kompozice v užité 

grafice 

Domy, Města 

Užitá tvorba – kompozice, 

Grafický list,  Ex libris 

5.3 –  Symbolická a psychologická 

působení barev 

Barvy teplé a studené, Kontrasty 

(RUKA – ZEMĚ) 

Dekorativní řešení plochy 

z hlediska tvaru, struktury apod. 

s využitím písma 

Plakáty, Diplomy, Pamětní listy 

6.2 - Zobrazování přírody a věcí 

Architektura 

Domy 

Ulice 

 

 66..33  --  DDeekkoorraattiivvnněě  uužžiittkkoovváá  ttvvoorrbbaa  

Objekty, Makety, Prostorové 

vytváření z papíru 

6.1, 6.2, 6.3 - VVýýzznnaammnnéé  

oossoobbnnoossttii  vvýýttvvaarrnnééhhoo  uumměěnníí  

((sshhrrnnuuttíí))  

Interpretace uměleckých vizuálně 

obrazných vyjádření současnosti i 

minulosti 
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5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

 

5.8.1 - Tělesná výchova  

 

1. Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní 

vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako významného činitele působící na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáky k 

poznání vlastních pohybových možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a 

sociální pohodu. Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, kdy si zvykají na rozličné sociální 

role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, i nutnou míru 

odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a 

pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k 

řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. Takový vztah k pohybovým 

aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku z pohybového výkonu. 

 

2.Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

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

Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v ročníku a na velmi různou úroveň jejich 

pohybových schopností a dovedností, je výuka vyučovacího předmětu Tělesná výchova sice členěna do třech základních, na sebe navazujících, 

etap, ty se však meziročníkově značně prolínají. (První etapa zahrnuje 1. a 2. ročník, druhá 3. až 5. ročník a třetí etapa 6. až 9. ročník.) I když je 

vzdělávací obsah předmětu rozpracován do jednotlivých ročníků, je rozdělen do tematických bloků, které se meziročníkově opakují a postupně 

rozšiřují. Výuka do 5. ročníku probíhá koedukovaně v rámci jedné třídy, od 6. ročníku odděleně. V rámci 

projektů školy může výuka žáků i na druhém stupni probíhá koedukovaně. 

Na 1. stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výuka vyučuje jako povinný předmět v základní 2 hodinové dotaci týdně pro všechny žáky.                                                        

Do výuky Tělesné výchovy na 1. stupni (ve 2. a 3. ročníku) je zařazen plavecký výcvik, který je zajištěn "smluvně" s plaveckou školou.  

Na 2. stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výuka vyučuje rovněž  jako povinný předmět se základní 2 hodinovou dotací týdně pro všechny 

žáky. Od 7. ročníku 

se žáci účastní týdenního lyžařského výcviku. Pravidelně se žáci naší školy zapojují do sportovních soutěží v kopané a v atletice. 
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3. Průřezová témata 

 

1.-5.ročník 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 

Rozvoj pohybových reakcí na sluchové a zrakové podněty, rozvoj pozornosti při získávání nových poznatků, 

cvičení soustředění při sportovních výkonech a hrách, rozvoj pohybové paměti, procvičování co nejsprávnějšího a 

nejrychlejšího řešení herních situací. 

Sebepoznání a sebepojetí 

Při nácviku pohybových dovedností poznávání svých pohybových možností.  

Seberegulace a sebeorganizace 

Cvičení sebekontroly  při rozcvičkách a při relaxačních cvičeních, sebeovládání při hrách a soutěžích v duchu fair 

play , cvičení vůle při běhání a při zdokonalování se v dalších pohybových dovednostech. Plánování osobních cílů 

při plnění atletických disciplin vzhledem k minulým výkonům žáka. Možnost využití volného času ke zlepšování  

pohybových dovedností žáka. 

Psychohygiena 

Vedení k pozitivnímu naladění mysli a dobrému vztahu k sobě samému.Chápání pohybu jako radosti a pozitivní 

věci pro zdraví a mé tělo. Vyrovnání se s problémy při malých nebo velkých pohybových vlohách v rámci třídního 

kolektivu.   

Kreativita 

Rozvoj herní kreativity, vyjádření hudby pohybem při rytmické gymnastice a   v 5. ročníku samostatná příprava a  

vedení rozcvičky. 

b) Sociální rozvoj Poznávání lidí 

Vzájemné poznávání se ve třídním kolektivu, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech 

například při výběru spoluhráčů k různým druhům pohybových her zaměřených na  silu, rychlost, vytrvalost, 

obratnost, rozumovou bystrost a znalosti.  

Mezilidské vztahy 

Péče o dobré vztahy ve třídě, oslovování spolužáků a spolužaček křestními jmény, při řešení konfliktů při TV se 
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dívat na vše i očima druhého, učit se povzbuzovat ostatní k dosažení lepších výkonů, fandit jim a přát jim zlepšení. 

Umět uznat porážku  například podáním ruky soupeři. Nesvalovat vinu  za neúspěch na někoho jiného,spíše hledat 

co jsem měl udělat lépe já. Učit se své spoluhráče spíše chválit a hecovat než kárat. Snažit se udržovat týmový 

duch při hrách a soutěžích. Naučit se uznávat autoritu rozhodčích při hrách a na soutěžích. 

Komunikace 

Zdokonalování se ve verbální i neverbální komunikaci. Slušná omluva, procvičování rychlé a účinné komunikace 

se spoluhráči při hrách a soutěžích., rozvoj slovní zásoby při komunikaci ve sportovní terminologii, chápání gest 

učitele jako rozhodčího. 

Kooperace a kompetice 

Naučit se spolupracovat při hrách, neprosazovat jen sebe, umět posoudit a udělat to, co je nejlepší pro družstvo. 

c) Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Rozvoj dovedností pro řešení problémů a rozhodování v různých herních situacích v duchu fair play. 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Žáci se učí uznávat zdraví jako nejvyšší hodnotu,proto se učí opatrovat své zdraví i zdraví všech okolo i za cenu 

ztráty vítězství. Učí se přiznat podle pravdy, odsuzovat nefair chování a hru. Při soutěžích a hrách se rozvíjí cit pro 

spravedlnost a umění respektovat soupeře i rozhodčího. Žáci se učí nezištně pomáhat spolužákům i učiteli, 

například při nošení pomůcek… 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

Dodržování demokratického způsobu řešení problémů a konfliktů při tělesné výchově – „Když se mi něco nelíbí 

mohu se ozvat, ale slušně.“ 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Objevujeme Evropu a svět 

Rozvoj zájmu žáků o sport v Evropě i ve světě. Příklady našich úspěšných  sportovců začleněných do týmů 

v různých zemích. Setkávání sportovců na mezinárodních soutěžích – ME, MS a OH.  

4. Multikulturní výchova Kulturní diference 

Respektování cizinců a příslušníků různých etnických skupin i při tělesné výchově. 

Lidské vztahy 

Dodržování pravidel  slušného chování vůči všem spolužákům i učiteli, využití tělesné výchovy při zapojení žáků 

z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy. 

Princip sociálního smíru a solidarity 
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Vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě jejíž součástí jsou i cizí státní příslušníci nebo členové jiných etnických 

skupin a to i při tělesné výchově a sportu.  

5. Environmentální 

výchova 

Ekosystémy 

Využívání kterých ekosystémů k aktivnímu odpočinku člověka.Význam těchto ekosystémů pro relaxaci člověka 

žijícího v ekosystému města Využívání některých ekosystémů při výuce v tělesné výchově. ( les – vycházky, 

cyklistické výlety, pole a louky – hry a přespolní běh )  

Základní podmínky života 

Voda jako jedna ze základních podmínek života – význam dodržování pitného režimu, hlavně při sportovních 

aktivitách. Žáci se učí nacházet pro sport a  rekreaci  vhodné  prostředí – v zeleni, v lese, tam kde je čisté ovzduší. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Dbáme na to abychom při našich sportovních akcích ( turistické výlety, cyklistické výlety, vycházky, branná 

cvičení, dny první pomoci, přespolní běhy,…) neničili přírodu. 

6. Mediální výchova  

 

 

6.-9. ročník 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

6.-9.ročník  Průběžně v hodinách dle tématických celků.Převážně pohybové schopnosti a dovednosti. 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

6.-9.ročník Průběžná možnost srovnávání svých schopností s ostatními žáky školy prostřednictvím nástěnky TV( 

tabulky hodnocení,tabulka výkonů,přehledy testů tělesné zdatnosti,možnost sledování rozvoje vlastních 

pohybových schopností). 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

6.-9.ročník  Dodržování školního řádu i řádu areálu TV.  

Příprava a úklid  pomůcek. Dobrovolná účast na sportovních soutěžích.,Sebeovládání při hrách a soutěžích 

v duchu fair play , 

Cvičení vůle při rozvoji pohybových schopností(vytrvalost). 
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Cvičení po družstvech-respektování vedoucí úlohy velitele/kapitána)družstva,samostatnost při plnění zadaných 

úkolů. 

Psychohygiena Relaxace v závěrečné části hodin TV,dechová cvičení,strečink. 

Kreativita 

 

Uplatnění tvůrčího přístupu při rozcvičkách celé třídy,ve dvojicích,družstvech.Soutěže s kreativní náplní 

v průpravných částech hodin TV.V hodinách gymnastiky cvičení akrobatických prvků dle vlastní sestavy.Možnost 

navržení pravidel u některých průpravných her. 

b) Sociální rozvoj  

Poznávání lidí 

 

 

Mezilidské vztahy 

 

6.-9.ročník  Oslovování spolužáků a spolužaček křestními jmény. Nezneužívat síly k řešení konfliktů mezi 

spolužáky 

Komunikace 

 

6.-9.ročník  Slušné vyjadřování v hodinách.Netolerovat slovní napadání slabších žáků.Používání odborných 

termínů  názvosloví.Dbát zásad slušnosti při komunikaci.Slušné oslovení a pozdrav,nerušit při pokynech či 

výkladu učitele. 

Kooperace a kompetice 

 

6.-9.ročník Vést žáky k týmové spolupráci ve sportovních i drobných hrách a soutěžích.Spolupracovat při nácviku 

obtížnějších prvků(gymnastika),vzájemná dopomoc při nácviku.Vzájemná kontrola při testech tělesné zdatnosti. 

Vzájemná dopomoc při nácviku. 

Pochopení nutnosti spolupráce při hrách. 

c) Morální rozvoj  

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

 

Hodnoty , postoje 

praktická etika:  

6. – 9. roč. Vést žáky k ochraně školního majetku,inventáře kabinetu TV.  Ohleduplná manipulace s pomůckami . 

Žáci se učí uznávat zdraví jako nejvyšší hodnotu, chápou nezbytnost pohybu pro zdraví, učí se pečovat o  své 

zdraví. Při soutěžích a hrách se rozvíjí cit pro spravedlnost a umění respektovat soupeře i rozhodčího 

  

2. Výchova  
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demokratického občana 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

 

4. Multikulturní výchova  

5. Environmentální 

výchova 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – LVVZ, vést  žáky k pochopení a respektování řádu lyžařského 

střediska Ski areálu Černá Hora v Janských Lázních a KRNAP. 

6. Mediální výchova  

 

 

 

4. Klíčové kompetence 

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 zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 

- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a dovednosti. 

- Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a postupně usilovali o 

optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. 

- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“. 

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů 

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

- Podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek k překonávání aktuálních 

negativních tělesných či duševních stavů. 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 

- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

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

- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 

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

- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a 

umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. 

- Vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play". 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 

- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících 

kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 

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

- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

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

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

- Učíme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách a uměli je využít pro 

hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy. 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

vychovávat žáky   

- jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 

- jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 

- jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 

- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. 



 247 

- Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). 

- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 

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

- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 

 

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při 

práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 

- Vedeme žáky k 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. 

- Důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečně sportovní či jiné 

pohybové činnosti ve známém i méně známem prostředí. 
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5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

1. stupeň 

Očekávané výstupy (OVO)- 1. období Učivo (U) 

žák 

1.1 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené příležitosti 

1.2 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

1.3 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 

činnostech a soutěžích 

1.4 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

1.5 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

 

 

 

1. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ  

1.1 význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

1.2 příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení 

1.3 zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; 

průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití 

1.4 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 

pohybu 

1.5 hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové aktivity  
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
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1.6 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 

režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 

přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti 

1.7 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 

především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

1.8 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 

osvojených pohybových her 

1.9 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 

běžném sportovním prostředí; adekátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka 

1.10 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti 

1.11 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům 

a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 

činnostech opačné pohlaví 

1.12 užívá při pohybové činnosti základní osvojované 

tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, 

popisu cvičení 

1.13 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže 

na úrovni třídy 

1.14 změří základní pohybové výkony a porovná je s 

předchozími výsledky 

1.15 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 

aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; 

samostatně získá potřebné informace 

1.6 bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost cvičebního 

prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, 

náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 

 

2. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  

2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; 

využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost 

2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na 

nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti 

2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 

pohybem, jednoduché tance 

2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky 

2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do 

výšky, hod míčkem 

2.6 základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním 

náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve 

hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů 

2.7 turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu, chůze v terénu, táboření, ochrana 

přírody 

2.8 plavání - (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní 

prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), 

prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu 

2.9 bruslení a lyžování(podle podmínek školy) - hry na sněhu a na ledě, základní 

techniky pohybu na lyžích a bruslích 

2.10 další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

3. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály 

3.2 organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém 

(běžném) prostředí 

3.3 zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly 

3.4 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her, závodů, 

soutěží 

3.5 měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní 

pohybové testy 

3.6 zdroje informací o pohybových činnostech 
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1. období 

1. třída 2. třída  3. třída 

1.1 význam pohybu pro zdraví - pohybový 

režim žáků, délka a intenzita pohybu 

1.2 příprava organismu - příprava před 

pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení 

1.5 hygiena při TV - hygiena pohybových 

činností a cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

1.6 bezpečnost při pohybových činnostech - 

organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, 

náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách 

TV 

 

1.1 význam pohybu pro zdraví - pohybový 

režim žáků, délka a intenzita pohybu 

1.2 příprava organismu - příprava před 

pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení 

1.3 zdravotně zaměřené činnosti - správné 

držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení a jejich praktické využití 

1.4 rozvoj různých forem rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 

pohybu 

1.5 hygiena při TV - hygiena pohybových 

činností a cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

1.6 bezpečnost při pohybových činnostech - 

organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, 

náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách 

TV 

 

1.1 význam pohybu pro zdraví - pohybový 

režim žáků, délka a intenzita pohybu 

1.2 příprava organismu - příprava před 

pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení 

1.3 zdravotně zaměřené činnosti - správné 

držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení a jejich praktické využití 

1.4 rozvoj různých forem rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 

pohybu 

1.5 hygiena při TV - hygiena pohybových 

činností a cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

1.6 bezpečnost při pohybových činnostech - 

organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, 

náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách 

TV 

 

2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; 

netradiční pohybové hry a aktivity; využití 

hraček a netradičního náčiní při cvičení; 

pohybová tvořivost 

2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, 

akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti 

2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; 

netradiční pohybové hry a aktivity; využití 

hraček a netradičního náčiní při cvičení; 

pohybová tvořivost 

2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, 

akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti 

2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; 

netradiční pohybové hry a aktivity; využití 

hraček a netradičního náčiní při cvičení; 

pohybová tvořivost 

2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, 

akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti 
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2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro 

děti - kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem, základy estetického 

pohybu, vyjádření melodie a rytmu 

pohybem, jednoduché tance 

2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky 

2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný 

vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, 

hod míčkem 

2.6 základy sportovních her - manipulace s 

míčem, pálkou či jiným herním náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, herní 

činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených 

pravidel minisportů 

2.7 turistika a pobyt v přírodě - přesun do 

terénu, chůze v terénu, táboření, ochrana 

přírody 

 

 

2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro 

děti - kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem, základy estetického 

pohybu, vyjádření melodie a rytmu 

pohybem, jednoduché tance 

2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky 

2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný 

vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, 

hod míčkem 

2.6 základy sportovních her - manipulace s 

míčem, pálkou či jiným herním náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, herní 

činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených 

pravidel minisportů 

2.7 turistika a pobyt v přírodě - přesun do 

terénu, chůze v terénu, ochrana přírody 

2.8 plavání - (základní plavecká výuka) 

hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký 

způsob (plavecká technika), prvky 

sebezáchrany a dopomoci tonoucímu 

2.9  sáňkování - hry na sněhu a na ledě, 

základní techniky pohybu na bruslích 

 

2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro 

děti - kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem, základy estetického 

pohybu, vyjádření melodie a rytmu 

pohybem, jednoduché tance 

2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky 

2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný 

vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, 

hod míčkem 

2.6 základy sportovních her - manipulace s 

míčem, pálkou či jiným herním náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, herní 

činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených 

pravidel minisportů 

2.7 turistika a pobyt v přírodě - přesun do 

terénu, chůze v terénu, táboření, ochrana 

přírody 

2.8 plavání - (základní plavecká výuka) 

hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký 

způsob (plavecká technika), prvky 

sebezáchrany a dopomoci tonoucímu 

2.9 bruslení a sáňkování - hry na sněhu a na 

ledě, základní techniky pohybu na bruslích 

 

3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné 

názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály 

3.2 organizace při TV - základní organizace 

prostoru a činností ve známém (běžném) 

prostředí 

3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné 

názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály 

3.2 organizace při TV - základní organizace 

prostoru a činností ve známém (běžném) 

prostředí 

3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné 

názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály 

3.2 organizace při TV - základní organizace 

prostoru a činností ve známém (běžném) 

prostředí 
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3.3 zásady jednání a chování - fair play, 

olympijské ideály a symboly 

3.4 pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností - her, závodů, soutěží 

3.5 měření a posuzování pohybových 

dovedností - měření výkonů, základní 

pohybové testy 

3.6 zdroje informací o pohybových činnostech 

3.3 zásady jednání a chování - fair play, 

olympijské ideály a symboly 

3.4 pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností - her, závodů, soutěží 

3.5 měření a posuzování pohybových 

dovedností - měření výkonů, základní 

pohybové testy 

 

3.3 zásady jednání a chování - fair play, 

olympijské ideály a symboly 

3.4 pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností - her, závodů, soutěží 

3.5 měření a posuzování pohybových 

dovedností - měření výkonů, základní 

pohybové testy 

3.6 zdroje informací o pohybových činnostech 

 

2. období 

4. třída 5. třída 

1.1 význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a 

intenzita pohybu 

1.2 příprava organismu - příprava před pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení 

1.3 zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné 

zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení a jejich praktické využití 

1.4 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

1.5 hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního 

prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

1.6 bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, 

náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 

 

 

1.2 příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění 

po zátěži, napínací a protahovací cvičení 

1.3 zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné 

zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení a jejich praktické využití 

1.4 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

1.6 bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v 

podmínkách TV 

 

2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a 

aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová 

tvořivost 

2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s 

náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti 

2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a 

aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová 

tvořivost 

2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s 

náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti 
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2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s 

hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu 

pohybem, jednoduché tance 

2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky 

2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do 

dálky nebo do výšky, hod míčkem 

2.6 základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným 

herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti 

jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel minisportů 

2.9 bruslení a sáňkování - hry na sněhu a na ledě, základní techniky 

pohybu na bruslích 

 

 

2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s 

hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu 

pohybem, jednoduché tance 

2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky 

2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do 

dálky nebo do výšky, hod míčkem 

2.6 základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným 

herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti 

jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel minisportů 

2.9 bruslení a sáňkování - hry na sněhu a na ledě, základní techniky 

pohybu na bruslích 

 

3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály 

3.2 organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve 

známém (běžném) prostředí 

3.3 zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly 

3.4 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - 

her, závodů, soutěží 

3.5 měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, 

základní pohybové testy 

3.6 zdroje informací o pohybových činnostech 

3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály 

3.2 organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve 

známém (běžném) prostředí 

3.3 zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly 

3.5 měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, 

základní pohybové testy 

3.6 zdroje informací o pohybových činnostech 
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2. STUPEŇ 

 

4. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ  

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

4.1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, 

některé pohybové činnosti 

4.2 zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

4.3 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program 

4.4 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly 

4.5 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a 

sportem; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 

ovzduší 

4.6 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

4.1 význam pohybu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport, sport 

dívek a chlapců 

4.2 zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční 

programy, manipulace se zatížením 

4.3 prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 

dysbalancí - průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

4.4 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 

 

 

5. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

5.1 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

5.2 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

5.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a 

aktivity 

5.2 gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí 

5.3 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem - základy rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním; 

kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; tance 

5.4 úpoly - základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó 

5.5 atletika - rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy 

překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo 

granátem, vrh koulí 



 256 

5.6 sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) - herní činnosti 

jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel 

žákovské kategorie 

5.7 turistika a pobyt v přírodě - příprava turistické akce, přesun do 

terénu, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana 

přírody, základy orientačního 

běhu, dokumentace z turistické akce 

5.8 plavání (podle podmínek školy - zdokonalovací plavecká výuka, 

pokud neproběhla základní plavecká výuka, musí předcházet adaptace 

na vodní prostředí a základní plavecké dovednosti) - další plavecké 

dovednosti, další plavecký způsob (plavecká technika), dovednosti 

záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plavecký 

sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti 

5.9 lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy) - 

běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda na 

snowboardu, bezpečnost pohybu 

v zimní horské krajině, jízda na vleku; (další zimní sporty podle 

podmínek školy) 

5.10 další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a 

zájmu žáků) 

 

 

6. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

6.1 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 

6.2 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - 

čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlavní, ochranu přírody při sportu 

6.3 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji 

6.1 komunikace v TV - tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu 

pohybu, vzájemná komunikace 

a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech 

6.2 organizace prostoru a pohybových činností - v nestandardních 

podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj - výběr, ošetřování 

6.3 historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci, 

olympismus - olympijská charta 
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6.4 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora 

6.5 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a 

vyhodnotí 

6.6 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, 

turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 

6.7 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a 

podílí se na jejich prezentaci 

6.4 pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, 

soutěží 

6.5 zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých 

činnostech 

6.6 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností - měření, 

evidence, vyhodnocování 

 

Rozdělení učiva do tříd 

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

4.1 význam pohybu pro zdraví - 

rekreační a výkonnostní sport, 

sport dívek a chlapců 

4.2 zdravotně orientovaná 

zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční 

programy, manipulace se 

zatížením 

4.3 prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí - 

průpravná, kompenzační, 

vyrovnávací, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

4.4 hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech - v 

nestandardním prostředí, první 

pomoc při TV a sportu v různém 

prostředí a klimatických 

podmínkách, 

improvizované ošetření poranění 

4.1 význam pohybu pro zdraví - 

rekreační a výkonnostní sport, 

sport dívek a chlapců 

4.2 zdravotně orientovaná 

zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční 

programy, manipulace se 

zatížením 

4.3 prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí - 

průpravná, kompenzační, 

vyrovnávací, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

4.4 hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech - v 

nestandardním prostředí, první 

pomoc při TV a sportu v různém 

prostředí a klimatických 

podmínkách, 

improvizované ošetření poranění 

4.1 význam pohybu pro zdraví - 

rekreační a výkonnostní sport, 

sport dívek a chlapců 

4.2 zdravotně orientovaná 

zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční 

programy, manipulace se 

zatížením 

4.3 prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí - 

průpravná, kompenzační, 

vyrovnávací, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

4.4 hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech - v 

nestandardním prostředí, první 

pomoc při TV a sportu v různém 

prostředí a klimatických 

podmínkách, 

improvizované ošetření poranění 

4.1 význam pohybu pro zdraví - 

rekreační a výkonnostní sport, 

sport dívek a chlapců 

4.2 zdravotně orientovaná 

zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční 

programy, manipulace se 

zatížením 

4.3 prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí - 

průpravná, kompenzační, 

vyrovnávací, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení 

4.4 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 
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a odsun raněného a odsun raněného a odsun raněného odsun raněného 

5.1 pohybové hry - s různým 

zaměřením; netradiční pohybové 

hry a aktivity 

5.2 gymnastika - akrobacie, 

přeskoky, cvičení s náčiním a na 

nářadí - kruhy 

5.3 estetické a kondiční formy 

cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem - základy rytmické 

gymnastiky, cvičení s náčiním; 

kondiční formy cvičení pro daný 

věk žáků; tance 

5.4 úpoly - základy sebeobrany 

5.5 atletika - rychlý běh, vytrvalý 

běh na dráze a v terénu, základy 

překážkového běhu, skok do 

dálky nebo do výšky, hod míčkem 

nebo granátem 

5.6 sportovní hry 

(kopaná,florbal,vybíjená,přehazov

aná,házená) - herní činnosti 

jednotlivce, herní kombinace, 

herní systémy, utkání podle 

pravidel žákovské kategorie 

5.7 turistika  přesun do terénu, 

chůze se zátěží i v mírně 

náročném terénu, ochrana přírody, 

základy orientačního 

běhu 

5.8 plavání - další plavecké 

dovednosti, dovednosti 

5.1 pohybové hry - s různým 

zaměřením; netradiční pohybové 

hry a aktivity  

5.2 gymnastika - akrobacie, 

přeskoky, cvičení s náčiním a na 

nářadí - kruhy 

5.3 estetické a kondiční formy 

cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem - základy rytmické 

gymnastiky, cvičení s náčiním; 

kondiční formy cvičení pro daný 

věk žáků; tance 

5.4 úpoly - základy sebeobrany 

5.5 atletika - rychlý běh, vytrvalý 

běh na dráze a v terénu, základy 

překážkového běhu, skok do 

dálky nebo do výšky, hod míčkem 

nebo granátem 

5.6 sportovní hry 

(kopaná,florbal,vybíjená, 

přehazovaná, házená) - herní 

činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, herní systémy, utkání 

podle pravidel žákovské kategorie 

5.7 turistika  přesun do terénu, 

chůze se zátěží i v mírně 

náročném terénu, ochrana přírody, 

základy orientačního 

běhu 

5.8 plavání - další plavecké 

dovednosti,  dovednosti 

5.1 pohybové hry - s různým 

zaměřením; netradiční pohybové 

hry a aktivity  

5.2 gymnastika - akrobacie, 

přeskoky, cvičení s náčiním a na 

nářadí - kruhy 

5.3 estetické a kondiční formy 

cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem - základy rytmické 

gymnastiky, cvičení s náčiním; 

kondiční formy cvičení pro daný 

věk žáků; tance 

5.4 úpoly - základy sebeobrany 

5.5 atletika - rychlý běh, vytrvalý 

běh na dráze a v terénu, základy 

překážkového běhu, skok do 

dálky nebo do výšky, hod míčkem 

nebo granátem, vrh koulí 

5.6 sportovní hry 

(kopaná,florbal,odbíjená) - herní 

činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, herní systémy, utkání 

podle pravidel žákovské kategorie 

5.7 turistika a pobyt v přírodě - 

příprava turistické akce, přesun do 

terénu, chůze se zátěží i v mírně 

náročném terénu, táboření, 

ochrana přírody, základy 

orientačního 

běhu 

5.8 plavání - další plavecké 

5.1 pohybové hry - s různým 

zaměřením; netradiční pohybové 

hry a aktivity  

5.2 gymnastika - akrobacie, 

přeskoky, cvičení s náčiním a na 

nářadí - kruhy 

5.3 estetické a kondiční formy 

cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem - základy rytmické 

gymnastiky, cvičení s náčiním; 

kondiční formy cvičení pro daný 

věk žáků; tance 

5.4 úpoly - základy sebeobrany 

5.5 atletika - rychlý běh, vytrvalý 

běh na dráze a v terénu, základy 

překážkového běhu, skok do dálky 

nebo do výšky, hod míčkem nebo 

granátem, vrh koulí 

5.6 sportovní hry 

(kopaná,florbal,odbíjená) - herní 

činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, herní systémy, utkání 

podle pravidel žákovské kategorie 

5.7 turistika a pobyt v přírodě - 

příprava turistické akce, přesun do 

terénu, chůze se zátěží i v mírně 

náročném terénu, táboření, 

ochrana přírody, základy 

orientačního 

běhu 

5.8 plavání - další plavecké 
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záchranného a branného plavání, 

rozvoj plavecké vytrvalosti 

5.9 bruslení - prvky krasobruslení 

a hokej 

záchranného a branného plavání, 

rozvoj plavecké vytrvalosti 

5.9 lyžování, bruslení (podle 

podmínek školy) - běžecké 

lyžování, lyžařská turistika, 

sjezdové lyžování, bezpečnost 

pohybu 

v zimní horské krajině, jízda na 

vleku; (další zimní sporty podle 

podmínek školy) 

 

dovednosti, další plavecký způsob 

(plavecká technika), dovednosti 

záchranného a branného plavání, 

prvky zdravotního plavání a 

plavecký sportů, rozvoj plavecké 

vytrvalosti 

5.9 lyžování, bruslení (podle 

podmínek školy) - běžecké 

lyžování, lyžařská turistika, 

sjezdové lyžování, bezpečnost 

pohybu 

v zimní horské krajině, jízda na 

vleku; (další zimní sporty podle 

podmínek školy) 

 

dovednosti, další plavecký způsob 

(plavecká technika), dovednosti 

záchranného a branného plavání, 

prvky zdravotního plavání a 

plavecký sportů, rozvoj plavecké 

vytrvalosti 

5.9 lyžování, bruslení (podle 

podmínek školy) - běžecké 

lyžování, lyžařská turistika, 

sjezdové lyžování, bezpečnost 

pohybu 

v zimní horské krajině, jízda na 

vleku; (další zimní sporty podle 

podmínek školy) 

 

6.1 komunikace v TV - 

tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály, gesta, značky, 

základy grafického zápisu 

pohybu, vzájemná komunikace 

a spolupráce při osvojovaných 

pohybových činnostech 

6.2 organizace prostoru a 

pohybových činností - bruslení, 

pobyt v přírodě 

6.3 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci, 

olympismus - olympijská charta 

6.4 pravidla osvojovaných 

pohybových činností - her, 

závodů, soutěží 

6.1 komunikace v TV - 

tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály, gesta, značky, 

základy grafického zápisu 

pohybu, vzájemná komunikace 

a spolupráce při osvojovaných 

pohybových činnostech 

6.2 organizace prostoru a 

pohybových činností - v 

nestandardních podmínkách; 

sportovní výstroj a výzbroj - 

výběr, ošetřování - bruslení, 

lyžování a pobyt v přírodě 

6.3 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci, 

olympismus - olympijská charta 

6.1 komunikace v TV - 

tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály, gesta, značky, 

základy grafického zápisu 

pohybu, vzájemná komunikace 

a spolupráce při osvojovaných 

pohybových činnostech 

6.2 organizace prostoru a 

pohybových činností - v 

nestandardních podmínkách; 

sportovní výstroj a výzbroj - 

výběr, ošetřování -  bruslení, 

lyžování a pobyt v přírodě 

6.3 historie a současnost sportu 

- významné soutěže a sportovci, 

olympismus - olympijská charta 

6.1 komunikace v TV - 

tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály, gesta, značky, 

základy grafického zápisu pohybu, 

vzájemná komunikace 

a spolupráce při osvojovaných 

pohybových činnostech 

6.2 organizace prostoru a 

pohybových činností - v 

nestandardních podmínkách; 

sportovní výstroj a výzbroj - 

výběr, ošetřování -  bruslení, 

lyžování a pobyt v přírodě 

6.3 historie a současnost sportu - 

významné soutěže a sportovci, 

olympismus - olympijská charta 
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6.5 zásady jednání a chování v 

různém prostředí a při různých 

činnostech 

6.6 měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností - 

měření, evidence, 

vyhodnocování 

6.4 pravidla osvojovaných 

pohybových činností - her, 

závodů, soutěží 

6.5 zásady jednání a chování v 

různém prostředí a při různých 

činnostech 

6.6 měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností - 

měření, evidence, 

vyhodnocování 

6.4 pravidla osvojovaných 

pohybových činností - her, 

závodů, soutěží 

6.5 zásady jednání a chování v 

různém prostředí a při různých 

činnostech 

6.6 měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností - 

měření, evidence, 

vyhodnocování 

6.4 pravidla osvojovaných 

pohybových činností - her, 

závodů, soutěží 

6.5 zásady jednání a chování v 

různém prostředí a při různých 

činnostech 

6.6 měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností - 

měření, evidence, 

vyhodnocování 
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5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

 

 

5.9.1 - PRACOVNÍ ČINNOSTI               

 

1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Pracovní činnostivychází ze vzdělávacího oboru 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. 

Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku 

nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. 

 

2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

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

Pč 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní činnosti obsahují rozpracované konkretizované výstupy a učivo ze všech tematických okruhů 

vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV (na 1. stupni: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava 

pokrmů; na 2. stupni: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, 

Příprava pokrmů, Svět práce). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky.  Ve všech 

vyučovacích hodinách jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Vyučovací předmět Pracovní činnosti je 

povinný předmět, který se vyučuje v 1. až 9. ročníku v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin).  

Výuka probíhá z převážné části v odborných učebnách školy, na školním pozemku. 

 

3. Průřezová témata. 

1.-5. ročník 

1. období 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

- vést žáky k vzájemnému respektování, rozvoji smyslového vnímání a fantazie, vyjadřování 

pocitů při vlastních praktických činnostech 

- rozvíjet smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci 

a) Osobnostní rozvoj  
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b) Sociální rozvoj  

c) Morální rozvoj  

  

2. Výchova 

demokratického občana 

- prostřednictvím znalostí a dovedností z jiných vzdělávacích oblastí a na základě vlastních 

zkušeností vést žáky k myšlení v souvislostech, ke schopnosti řešit problém a samostatně 

se rozhodovat 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- vést žáky k vědomí sounáležitosti s ostatními občany Evropy 

- uvědomovat si společné znaky a odlišnosti života jedinců v evropské společnosti 

- vést žáky k chápání a respektování sociální a kulturní rozmanitosti 

4. Multikulturní výchova - učit žáky využívat médií jako zdroje informací, které mohou využít jako prostředek 

k osobnostnímu růstu 

5. Environmentální 

výchova 

- vytvářet návyky k ochraně přírody 

- uvědomovat si vliv prostředí na zdraví vlastní i zdraví ostatních lidí 

6. Mediální výchova  

 

 

2. období 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

-- vést žáky k sebepoznání, zdravému sebepojetí a k udržení psychického zdraví 

- prostřednictvím propojení se vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vést žáky ke komunikaci, 

psychohygieně, kladným mezilidským vztahům 

- simulovat konkrétní situace – lidská setkání, vztahy v rodině, správné zásady lidského soužití 

- rozvíjet smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci 

- vést ke zdokonalování dovedností týkajících se spolupráce, komunikace a vzájemné pomoci 

při práci v týmu 

a) Osobnostní rozvoj  

b) Sociální rozvoj  

c) Morální rozvoj  
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2. Výchova 

demokratického občana 

- vést žáky k tomu, aby dokázali myslet v souvislostech, hodnotit a využívat podněty okolního 

světa, kriticky se zamýšlet nad sebou i nad svým okolím, nacházet způsoby řešení situací 

a problémů 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- vést žáky k vědomí sounáležitosti s ostatními občany Evropy 

- uvědomovat si společné znaky a odlišnosti života jedinců v evropské společnosti 

- vést žáky k chápání a respektování sociální a kulturní rozmanitosti 

4. Multikulturní výchova - učit žáky využívat médií jako zdroje informací, které mohou využít jako prostředek 

k osobnostnímu růstu 

- seznamovat žáky s rozmanitostí lidských výtvorů, co je vkusné, co je kýč 

5. Environmentální 

výchova 

- vytvářet návyky k ochraně přírody 

- uvědomovat si vliv prostředí na zdraví vlastní i zdraví ostatních lidí 

- seznamovat s možností zpětného využití různých materiálů (recyklovaný papír) 

6. Mediální výchova  

 

. 

6.-9. ročník 

 

1. Osobnostní a sociální 

výchova 

 

a) Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

Dovednosti a návyky jsou získávány praktickou činností za použití vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 

Jednoduché pracovní postupy lze využít v běžném životě 

 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

 

Seberegulace a Dodržování řádu školního  pozemku, učebny a cvičné kuchyně a zásad hygieny a bezpečnosti práce 
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sebeorganizace 

 

Uvědomění si vlastních možností při vykonávání praktických činností 

Osvojení zásad technické kázně 

Psychohygiena Fyzickou činnost je třeba chápat jako určitou formu duševní hygieny 

Kreativita 

 

Z nabízených možností realizace je možné zvolit vhodný postup, v případě chyb umět vyřešit vzniklou 

situaci odpovědným a tvořivým způsobem 

b) Sociální rozvoj  

Poznávání lidí Získání orientace v různých oborech lidské činnosti, rozlišení formy fyzické a duševní práce 

Mezilidské vztahy Dovednost vcítit se do role lidí různých profesí 

Komunikace 

 

 

Kooperace a kompetice Práce ve dvojicích, skupinách, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě 

c) Morální rozvoj  

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Poskytnutí první pomoci při nevolnosti, drobném úrazu na školním pozemku a ve cvičné kuchyni 

Orientace v návodech k obsluze běžných spotřebičů, práce podle návodu, plánu 

Hodnoty, postoje 

praktická etika:  

Šetrné zacházení s pomůckami, nářadím, dodržování pracovní morálky 

  

2. Výchova 

demokratického občana 

 

3. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

 

Evropa a svět nás zajímá Organizace a plánování práce musí respektovat normy platné v Evropě i ve světě 

Jsme Evropané Sjednocené normy v rámci Evropy umožňují spolupráci v oblasti zemědělství, služeb, zásobování trhu 

potravinami, platebního styku 
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Objevujeme Evropu a svět Zemědělská výroba produkuje potraviny, které by měly obstát v evropské i světové konkurenci 

Úspěšnost znamená být odborníkem ve svém oboru, tedy získat potřebné znalosti a dovednosti 

4. Multikulturní výchova  

5. Environmentální 

výchova 

 

Ekosystémy Zemědělskou výrobu i činnost člověka v domácnosti je třeba chápat komplexně,jako článek systému, 

který je třeba chránit 

Praktickou činností vytvářet vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k řešení 

ekologických problémů 

Základní podmínky života 

 

Čistá voda, čistý vzduch, kvalitní potrava jako základní předpoklady života člověka a ostatních živočichů 

mají úzký vztah k zemědělské výrobě 

6. ročník 

Půda – zemědělská, nezemědělská, ochrana půdního fondu 

Zelenina – významná součást potravy 

7. ročník 

Polní plodiny – potrava, krmivo pro hospodářská zvířata 

Ovocné rostliny – potrava, vliv na čistotu ovzduší 

8. ročník 

Okrasné rostliny – význam estetický, ozdravný 

9. ročník 

Léčivé rostliny – obsah látek s léčivými účinky 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Při hnojení a ochraně zemědělských rostlin před chorobami, škůdci, plevely dávat přednost biologickým 

prostředkům před chemickými 

6. ročník 

Půda – hnojiva průmyslová, přírodní, význam kompostování odpadů 

9. ročník 

Ochrana rostlin – vliv neuváženého používání chemických přípravků na životní prostředí -znečištění 

ovzduší, půdy, vody, úhyn živočichů, jedovaté látky v potravním řetězci člověka 

Využití biologických nepřátel škůdců 

Provoz domácnosti – respektování symbolů na pracích, čistících prostředcích 
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Vztah člověka a prostředí Odpad vzniklý při zemědělské výrobě a v domácnosti je nutné třídit (recyklace) nebo využít jako krmivo 

6. Mediální výchova  

Tematické okruhy 

receptivních činností 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - mediální informace je snazší hodnotit a posuzovat, pokud 

máme potřebné znalosti a dovednosti z různých oborů (i praktického zaměření) 

 

Fungování a vliv médií ve společnosti - prezentace určitých pracovních postupů a výrobků je třeba vnímat 

nezkresleně na základě vlastních zkušeností získaných studiem nebo praktickou činností 

 

4. Klíčové kompetence 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- žák poznává smysl a cíl své práce s různými materiály 

- žák samostatně zorganizuje vybranou pracovní činnosti a vykoná ji 

- žák zhodnotí svůj výkon, zná jeho smysl a cíl 

- žák prožije úspěch a pocit sebeuspokojení z dobře vykonané práce 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 - žák vnímá problémové situace v pracovním procesu 

- žák promyslí a naplánuje způsob nápravy  

- žák zhodnotí jejich příčiny 

- žák nenechá se odradit případným nezdarem 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- žák dokáže se výstižně a souvisle vyjádřit, a kultivovaně k dané pracovní činnosti 

- žák popsat a vysvětlit postup své práce 

- žák naslouchá druhým lidem a vhodně reaguje na jejich návrhy 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- žák plnohodnotně spolupracuje ve skupině 

- žák prožije pocit z dobře vykonané práce 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- žák respektuje přesvědčení druhých lidí 

- žák je schopen vcítit se do situace druhých lidí 

- žák si je vědom svých práv a povinností v pracovním procesu 

- žák podřídí se pravidlům chování v pracovní skupině 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- žák používá bezpečně nástroje, vybavení a materiály 

- žák dodržuje vymezená pravidla při práci 

- žák provádí práci v co nejlepší kvalitě 

- žák posoudí své reálné možnosti při výběru své profesní orientace 

- žák předchází rizikům, minimalizuje je 

  

5. Očekávané výstupy a učivo, rozdělení učiva do ročníků 

 

1. stupeň 

 

1. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Očekávané výstupy - 1. období (OVO) Učivo (U) 

žák 

1.1 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

1.2 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, textil, 

drát, fólie aj.) 

1.2 pracovní pomůcky a nástroje - funkce a 

využití 

1.3 jednoduché pracovní operace a postupy, 
 

Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
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žák 

1.3 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z daného materiálu 

1.4 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

1.5 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 

1.6 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazu 

organizace práce 

1.4 lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

2. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Očekávané výstupy - 1. období (OVO) Učivo (U) 

žák 

2.1 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

2.1 stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů 

2.2 práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 
 

Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 

žák 

2.2 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

2.3 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

2.4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Očekávané výstupy - 1. období (OVO) Učivo (U) 

žák 

3.1 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 

3.2 pečuje o nenáročné rostliny 

3.1 základní podmínky pro pěstování 

rostlin, půda a její zpracování, výživa 

rostlin, osivo 

3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, 

na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, 
 

Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
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žák 

3.3 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 

pozorování 

3.4 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

3.5 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

3.6 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

koření, zelenina aj.) 

3.3 pěstování pokojových rostlin 

3.4 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 

alergie 

 

4.PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Očekávané výstupy - 1. období (OVO) Učivo (U) 

žák 

4.1 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

4.2 chová se vhodně při stolování 

4.1 základní vybavení kuchyně 

4.2 výběr, nákup a skladování potravin 

4.3 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

4.4 technika v kuchyni - historie a význam 
 

Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 

žák 

4.3 orientuje se v základním vybavení kuchyně 

4.4 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

4.5 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

4.6 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 
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Rozdělení učiva do ročníků 

 

1. třída 2. třída 3. třída 

1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton) – navlékání 

korálků, mozaika z papíru, záložka, … 

1.2 pracovní pomůcky a nástroje - funkce a 

využití 

 

1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, textil, drát) 

– koláž,… 

1.2 pracovní pomůcky a nástroje - funkce a 

využití: podložka, špachtle, nůžky, druhy 

papíru, jehla, nit, bavlnka 

1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, 

fólie aj.) – modelování, krabička z papíru, 

jehelníček,… 

1.2 pracovní pomůcky a nástroje - funkce a 

využití: nůžky, druhy lepidel, druhy textilu 

2.1 stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů 

2.1 stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů 

2.1 stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů 

3.1 základní podmínky pro pěstování rostlin, 

půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti 

(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) 

3.3 pěstování pokojových rostlin 

3.1 základní podmínky pro pěstování rostlin, 

půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina aj.) 

3.1 základní podmínky pro pěstování rostlin, 

půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, 

(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina, 

řízkování aj.) 

 

4.3 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

4.3 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

4.3 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

 

4. třída 5. třída 

1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, 

textil, drát, fólie aj.) 

1.2 pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití 

1.3 jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

 

1.3 jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

1.4 lidové zvyky, tradice, řemesla 

2.1 stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů 

 

2.2 práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

3.1 základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, 

výživa rostlin, osivo 

3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné 

3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné 

rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) 

3.4 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 
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rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) 

3.3 pěstování pokojových rostlin 

3.4 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

4.1 základní vybavení kuchyně 

4.2 výběr, nákup a skladování potravin 

4.3 jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

 

4.2 výběr, nákup a skladování potravin 

4.3 jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

4.4 technika v kuchyni - historie a význam 
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2. stupeň  

5. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

5.1 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

5.2 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí 

5.3 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

5.4 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý 

náčrt výrobku 

5.5 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první 

pomoc 

při úrazu 

5.1 vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity) 

5.2 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 

5.3 jednoduché pracovní operace a postupy 

5.4 organizace práce, důležité technologické postupy 

5.5 technické náčrty a výkresy, technické informace, návody 

5.6 úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a 

životní prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla 

 

6. DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

6.1 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu 

daný model 

6.2 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a 

porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj. 

6.3 provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a 

zařízení 

6.4 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy; poskytne první pomoc při úrazu 

6.1 stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), 

sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž 

6.2 návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program 

 

 

7.PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

7.1 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

7.1 základní podmínky pro pěstování - půda a její zpracování, výživa 

rostlin, ochrana rostlin a půdy 
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7.2 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

7.3 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

7.4 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty 

7.5 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného 

zvířaty 

7.2 zelenina - osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; 

pěstování vybraných druhů zeleniny 

7.3 okrasné rostliny - základy ošetřování pokojových květin, 

pěstování vybraných okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a 

interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, 

jednoduchá vazba, úprava květin 

7.4 ovocné rostliny - druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, 

uskladnění a zpracování 

7.5 léčivé rostliny, koření - pěstování vybrané rostliny; rostliny a 

zdraví člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako 

drogy a jejich zneužívání; alergie 

7.6 chovatelství - chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena 

a bezpečnost chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty 

 

8. PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

8.1 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího 

účetnictví 

8.2 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v 

domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích 

spotřebičů 

8.3 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením 

včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu 

8.4 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy 

a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

8.1 finance, provoz a údržba domácnosti - rozpočet, příjmy, výdaje, 

platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika 

domácnosti; údržba oděvů a 

textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní 

prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti 

8.2 elektrotechnika v domácnosti - elektrická instalace, elektrické 

spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, 

ochrana, údržba, bezpečnost a 

ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

9. PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

9.1 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče 

9.1 kuchyně - základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, 

bezpečnost a hygiena provozu 

9.2 potraviny - výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, 
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9.2 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

9.3 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a 

obsluhy u stolu ve společnosti 

9.4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

sestavování jídelníčku 

9.3 příprava pokrmů - úprava pokrmů za studena, základní způsoby 

tepelné úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů 

9.4 úprava stolu a stolování - jednoduché prostírání, obsluha a 

chování u stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny 

na stole 

 

10. SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku) 

Očekávané výstupy (OVO) Učivo (U) 

žák 

10.1 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

10.2 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 

povolání a profesní přípravy 

10.3 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání 

10.4 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce 

10.1 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 

10.2 volba profesní orientace - 

osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a 

schopnosti, sebehodnocení, vlivy na 

práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb 

10.3 možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, 

přijímací řízení, informace a poradenské služby 

10.4 zaměstnání - pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby 

hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, 

problémy nezaměstnanosti, úřady 

 

10.5 podnikání - druhy a struktura organizací, nejčastější formy 

podnikání, drobné a soukromé podnikání 

 

Rozdělení učiva do ročníků 

 

6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

KONKRETIZOVANÉ UČIVO 

 

KONKRETIZOVANÉ UČIVO 

 

KONKRETIZOVANÉ UČIVO 

 

KONKRETIZOVANÉ UČIVO 
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5.1 vlastnosti materiálu, užití v 

praxi (dřevo, kov, plasty, 

kompozity) 

5.2 pracovní pomůcky, nářadí a 

nástroje pro ruční opracování 

 

 

 

5.1 vlastnosti materiálu, užití v 

praxi (dřevo, kov, plasty, 

kompozity) 

5.2 pracovní pomůcky, nářadí a 

nástroje pro ruční opracování 

 

 

5.4 organizace práce, důležité 

technologické postupy 

 

5.5 technické náčrty a výkresy, 

technické informace, návody 

5.6 technika a životní prostředí, 

technika a volný čas, tradice a 

řemesla 

 

 

5.4 organizace práce, důležité 

technologické postupy 

 

5.5 technické náčrty a výkresy, 

technické informace, návody 

5.6  technika a životní prostředí, 

technika a volný čas, tradice a 

řemesla 

6.1-6.4 

Návod, plán 

Sestavování modelů 

Předloha 

Montáž a demontáž 

Dodržování pracovní kázně a 

hygieny  

Základy první pomoci 

6.1-6.4 

Návod, plán 

Sestavování modelů 

Předloha 

Montáž a demontáž 

Dodržování pracovní kázně a 

hygieny  

Základy první pomoci 

6.2 návod, předloha, náčrt, plán, 

schéma, jednoduchý program 

6.4 Dodržování pracovní kázně a 

hygieny  

Základy první pomoci 

6.2 návod, předloha, náčrt, plán, 

schéma, jednoduchý program 

6.4 Dodržování pracovní kázně a 

hygieny  

Základy první pomoci 

7.1-7.5 

Základy pěstování vybraných 

druhů rostlin 

Výživa rostlin 

Ochrana rostlin 

Pracovní pomůcky – nástroje a 

nářadí 

Hygiena a bezpečnost práce 

Základy první pomoci (nečistota 

v očích, odřenina, řezná rána 

7.1-7.5 

Základy pěstování vybraných 

druhů rostlin 

Výživa rostlin 

Ochrana rostlin 

Pracovní pomůcky – nástroje a 

nářadí 

Hygiena a bezpečnost práce 

Základy první pomoci (nečistota 

v očích, odřenina, řezná rána 

7.1-7.3 

Ochrana rostlina půdy 

Květina v interiéru a exteriéru 

Pěstování okrasných dřevin a 

rostlin 

7.4-7.5 

Zásady první pomoci včetně úrazu 

způsobeného zvířaty (kousnutí, 

škrábnutí, uštknutí hadem) 

7.1-7.2 

Ochrana rostlin a půdy 

Rostlina v interiéru a exteriéru 

Pěstování okrasných dřevin a 

rostlin 

7.4-7.5 

Zásady první pomoci včetně úrazu 

způsobeného zvířaty (kousnutí, 

škrábnutí, uštknutí hadem) 

  8.1-8.4 

Elektronika v domácnosti 

Úklid domácnosti 

Údržba oděvů a textilií 

8.1-8.4 

Elektronika v domácnosti 

Úklid domácnosti 

Údržba oděvů a textilií 
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Základy první pomoci 

(řezná rána, opaření, spálenina, 

elektrický proud) 

Základy první pomoci 

(řezná rána, opaření, spálenina, 

elektrický proud) 

9.1-9.4 

 potraviny - výběr, nákup, 

skladování, skupiny potravin, 

sestavování jídelníčku 

 úprava stolu a stolování - 

jednoduché prostírání, obsluha a 

chování u stolu, slavnostní 

stolování v rodině, zdobné prvky 

a květiny na stole 

První pomoc  

( řezná rána, opaření, spáleniny, 

elektrický proud) 

9.1-9.4 

 potraviny - výběr, nákup, 

skladování, skupiny potravin, 

sestavování jídelníčku 

úprava stolu a stolování - 

jednoduché prostírání, obsluha a 

chování u stolu, slavnostní 

stolování v rodině, zdobné prvky 

a květiny na stole 

První pomoc  

( řezná rána, opaření, spáleniny, 

elektrický proud) 

9.1-9.4 

Vybavení kuchyně, pořádek, 

čistota, bezpečnost a hygiena 

provozu 

Výběr, nákup a skladování 

potravin 

Jídelníček 

Základní postupy při přípravě 

pokrmů a nápojů 

Příprava za studena 

Tepelná úprava 

Úprava stolu a stolování 

Čistící prostředky 

První pomoc  

( řezná rána, opaření, spáleniny, 

elektrický proud) 

9.1-9.4 

Vybavení kuchyně, pořádek, 

čistota, bezpečnost a hygiena 

provozu 

Výběr, nákup a skladování 

potravin 

Jídelníček 

Základní postupy při přípravě 

pokrmů a nápojů 

Příprava za studena 

Tepelná úprava 

Úprava stolu a stolování 

Čistící prostředky 

První pomoc  

( řezná rána, opaření, spáleniny, 

elektrický proud) 

  10.1, 10.4 

Základní principy sebepoznání 

(iniciativa, odpovědnost, 

pečlivost, plnění úkolů, úroveň 

vystupování, mezilidské vztahy, 

úroveň komunikace, vnější 

vzhled), Osobní zájmy, zdravotní 

stav, možnosti a schopnosti 

Osobní vlastnosti , schopnosti, 

vědomosti  a jejich vliv na volbu 

povolání 

Druhy pracovišť, pracovních 

prostředků, pracovních činností, 

10.1-10.4 

Základní principy sebepoznání 

(iniciativa, odpovědnost, 

pečlivost, plnění úkolů, úroveň 

vystupování, mezilidské vztahy, 

úroveň komunikace, vnější 

vzhled), Osobní zájmy, zdravotní 

stav, možnosti a schopnosti 

Osobní vlastnosti , schopnosti, 

vědomosti a jejich vliv na volbu 

povolání 

Druhy pracovišť, pracovních 

prostředků, pracovních činností, 
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osobnostní, vědomostní a 

zdravotní požadavky 

osobnostní, vědomostní a 

zdravotní požadavky. 

 

 


